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 ع 2 ٠

ف « نييشألا طح لثم رگذل کدالوآ ىف نا ص وب ) ىلاعت هللا لوق بيس - ١
 "قوف ءاسن "نك نا

 ۳ . 42 م ۶ - تور. ۳ ۳ و

 هل ناك نإ كرب ام ست امهنم دحاو "لكل هيوبالو فصناا اماف ةدحاو 'تناك ناو « هل رام انا: نمف نیتنئا

 وا اب یا ةيصَو دعب نم سادسلا هل ةوخإ هل ناك ناف ها4 هئألف ما وبأ روو دلو هل نكي مل ناف « دلو
  75م ۰ . ٠ 4 2 6 2 ۳ ۱

 5 لاو ٠ ايك ایاع ناك هللا نإ هللا نم ةضيرف ٠ اعف کل برقأ مهيأ نوردنال ؟ؤانبأو کزابآ « نيد

 ند وأ اهب نیصوب ةّيِصَو دعب نم نک ام ميلا مكلف دلو نه ناك ناف دلو "نم نكي مل نإ مجاوزأ كرام

 2 هيلدا ⁄ ھه سە

 ٠ ۰ وأ ۰ ۰ ۰ سن ۳ 4 ۳ سم ع

 رنک اوناک ناف « سد امهنم دحاو لاف تخأ وأ خأ هلو ةأرما وأ ةلالك ثري لجر ناک و « نيد وأ

 د ۳ ۳  31 ۰ - 5 ت . 5 ۹

 ”لاو ءا نم ةيصو 1 راضم ريس ۶ ڼد وأ اب موب سز دعب نم ثاثلا ىف ۶ ر مف كل د نم

 6 مالح ملع

 ۰ م ۰ ۳ ِ ۰ 1 9 4 

ئ 32 نع نایفس الح ليوم ù ةو اشم — 1۳
 فا ىكر را دبع نب راج "تو لاق ردكم ْ

 ىلا ا ا ٤ م ت - .

 وللا لوسر اضوتف ىلع یا دقو یارتاذ نايشام اهورركي وباو 2 1 لور ی دامف ترم لوقي امهمع

 یت میبینم ملف ؟ ىلام ىف یضقأ فيك« ىلاه ىف متصأ فيك هلل لور اب تاتف تفاأف ٌهءوْضَو یلم صف هل

 « ثيراوملا ةيآ تر

 ضرفلا نه ةذوخأم ةضورةم ىنعم ةل.عف ةضيرفلاو « قئاددحو ةق.دک ةضبرف حج ( ضئارفلا باتک ) هلق

 وهو سوةلأ ضرف نم وه ليقو « ىباطخلا هلاق لالا نم اعيش هل تمطق ىأ اذک نالفل تضرف لاقي « عطقلا وهو

 مرلآ ام یهو تیا ضاا رغب صاع یا1 ليقو « لوزب الو همزلب و هيف تقيل روا عضوب ثسح هیفراع ىف ىذلا زملا

 لوق نم ضئارفلا ممان ثیراولا تصخو . هميف ریثًاتلاو بلصلا ءىثلا عطق ضرفلا : بغارلا لاقو . هدارع هب

 (دالوآ ىف هقا مکیصوب : هللا لوقو ) هلوق ٠ م ریغ نع اعواعقم وأ امولعموأ اردقم ىأ (اضورفم ابيصن ) ىلاعت

 6 هب عاصو مكاذ ) ىلاعت هلوق ىف اک ىضاملا لعفلا ظفاب ال عراضملا ل-هفلا ظفلب ريبعتلا ىف ةكحلا نأ لی,.لا داف

 ینأیس اک ماع ةبوتكملا ةيصولل ةخسان ةبآلا هذه نأ ىلا ةراشالا ( اهانضرفو اهانلزنا ةرو إو
 بيرق هنایب

 مد 6 مدالوأ ىف ) لاقو هل ايافعتو کاپ اهيوثت رہا مسا ىلا لعفا فاضآ و : لاق جورلا ثاريه باب » ىف

قك وهو اماع ظفلا ىتآ لب ثا ريلاب ةيصولا صاع مل كلذل و « ميف لدعلاب سالا ىلا ةداشا كدالوأب لقب
 هلو



 ضقارفلا باتك- مه 1

 هلوق ۰ مهئابآ نم مهب محرأ هنأ ىلا ةداشإ مهب ىموأ ىذلا هنأ عم مهیا دالوالا فاضأو « دوج ىلع دبشأ ال »
 اکع اهياع هلوق دعب لاتو لوالا ةبآلا قاسف هريغ اماو « رذ ىبآل اذنك ( ميل ميلع هقاو هللا نم ةيصد : هلوق لا )
 ىف منصآ فک هقا لوسراپ : تاقف عَ ىنلا قداعف تضرم ه رباج ثيدح هيف ركذو « ملح ماع ها و هلوق ىلا »
 نأ ءاسنلا روس ريسفت ىف مدقن دقو « ةببتق ةا ور ىف عفو اذكه « ثاريملا ةآ تازن یتح "یشب ىبحي لف د لام
 مكيتفي هللا لق كنوتفتسإ ) هرخآ ىف دازو هيف ةبيتق خیش ةنييع نبا وهو نايفس نع دفانلا ورع نع هجرخأ املسم
 نع مدآ نب ىحي قيرط نم ىذمرتلا هجرخأ ام باوصلا نأو ةجردم ةدايزلا هذه نأ كانه تنيبو ( ةلالكسلا ىف
 نأ ىلا هب راشأف « ملح ملع هللاو ىلإ» ةمجرتلا ىف ىراخبلا لوق امأو «دالوآ ىف هللا کیصوب تلزت یتحد ةئييع نبا
 هجرخأام ماسالا ريسفت رخآ ىف قبس دقو ( ةأ ما وأ ةلالك ثروب لجر ناك ناو ) هلوق ثا ريما ةآ نم راج دارم
 لاق امبدق كلذ لكشأ دقو « هيف تازن < ةلالكلا ى کیفی هقا لق كنونغتسي ) نأ راج نع رخآ هجو نم ىتاسنلا
 قفتی ل ضرامت اذه : ثيراوملا ةيآ ىرخأ قو كفوتفتي ثاذتف امهادحا ىف نهتءاورلا ركذ نأ دع ىبرعلا نا
 امف ناك امل نيتيألا نم الك نا لاقب نأ ربظيو  كنوت:-: ميهوت و ثيراوملا ةيآ حیجرت ىلا راغأ مث نالا ىلا هاب
 نبا ناك اک مالا نم ةوخالا ثاريم ةصاخ ايف ةلالك-لا تناك ال لوالا ةيآلا نکا « كلذ ىف تارت ةلالكملا ركذ
 نع اوتفتسا حيح دنسب قويبلا هجرخأ صاقو ىنأ نب دسس أرق اذکو«ما نم تخأ وأ خأ هلو و أرقي دوعس»
 لا نم ةب قلعتلا نكسا ۰ رباج ةصق ىف لزت نيتبالا نم الك نأ حصیف , ةريخالا تازنف وخالا نم مريغ ثاريم
 عمو عیبرلا نب دعس ینبا ةصق ىف اضيأ راج تید> نم دروف امو لوزن ببسامأو « ةلالكا اب قاعتي ام لوألا
 رخآ چو نم هقايس تنی دقو « نيثلثلا دعس ینبا طعأ ما لاقف ةالا هللا يص وب تا ایهسآ نم ار نأ امبع
 یار اسع] هللا لوسراپ تاقف » نيحيدصلا ىف روك ذملا رباج ثيدح قرط ضمب ىف حقو دقو . قيفوتا هقابو كانه
 هذه ىف ىحولا هراظتنا نم مراب ال هاب درو « دمت ال ناك ب هنأ ىلع هب لدتسا « ءىثب یب ملف » هلوقد « ةلالك
 هنکع ناك هنأ انيلس «هيف ىأ رف لاجمال ابلاغ یلا ثيراوملا لأسم ىف یهو ایسالو ةصق لک ىف كلذ موع ةصاخلا ةصةلا
 الامم داهتجالا ىفن ىلع لدي الف« دهتجا لدي مل ناف الوأ یحولا رظتني ناکهلما نکا اهنف دمتي نأ

 طلاب نوملكتي نيذلا ىمي « نيئاظلا لبق اودعت : رماع نب ةبقع لاقو . ضئارفلا ميلعت ساپ - ۳
 : لاق ةربره لأ نع » هيبأ نع سواط نبا انئدح بيه انث دح ليعامإ نب یوم شرم - ۶

 اوضغ بت الو اوت الو اوست الو« ثيردحلا بدك أ "نا نإف «نظلاو كايا » لب للا لوسر لاق
 6 ناوخا هل دابع اونوكو ١ اوربادت الو

 اذه ( نظلاب نوماکنی نيذلا ىنعي « نيئاظلا لبق اولعت : ساع نب ةبقع لقو « ضئارفلا ملمت باب ) هلوق
 صودصنلا دنء نوفي اوناک سهعلا كلذ لهأ ناب رامش) هيف « نيناظلا لبق و هلوقو « الوصوم هب رفظا مل رالا
 ةرثك نه لص ام عوقوب راذنا هيفو « ةيسنل اب يلق ومف ىأرلاب یوتفا ممه نع لقن ناو , اوزراجتی الو
 نا .J لع ىلا داقسم ريغ هنظ یه ماكي ن٠ ثودحو معلا ساردنا لبق هدام ليقو 5 ىأرااب نیائ اما
 ديغتلا اباء بل اغلا ضارفلا نال « اه ريغ نم هيف لخدا ام ضن ارفلاب ةة لوق ىراخبلا صخ اماو : رينا



 ۵ ۱ ٩۷۲۹ - 1۷۷6 هیدغا

 الاج امن یأرلا ناف معلا باوب أ نم اهريغ فالخم , هل طايضزا ال نظلاب امف ضرخلاو ئأرلا هوجو ماا و

 نأ ةيساناا هجو ليقو . ةجرتل عوفرملا ثيدحلا ةبسانم ريرقتلا اذه نم ذغویو . ابلاغ نكسم امف طابضفالاو

 خي ضئارفلا لعو « هلعن عرف كلذو لءلاب لمعلا له ثحلا نمضي نظلاب لمعلا نع یمن نأ ىلا ةراشإ هيف

 ثيدحلا ىف ناك ال لاقب نأ لمح : قامرکلا لاتو . هرب رقت مدقت اک لعلا قيرطإ ابلاغ
 «اناوخإ هلل دابه اون وكو م

 ىلع سيل ثيدح ضلارفلا مت ىلع ثحلا ىف درو دقو « هريدغ نم ثراولا خلا لعیل ضئئارفلا لمت هنم ذخ وب

 ضلارفلا اوملعت » هعفر دومسم نبأ ثيدح نم کاملا هحصصو یگاسنلاو ىذمرتلاو دحأ هچرخآ فماا طرش

 لصفي نم نادحب الف ةضيرفلا ىف نانثالا فاتخم قح ضيقنس لعلا ناو  ضوبقم ژما ىناف سانلا اهرلعو

 برطنعم هنا : یذمرتلا لاقف . اريثك افالتخا ىلا رهالا فوع ىلع هيف فاتخا هنأ الإ « نوقثوم هاورو « امن

 اضيأ هنع اهدیناسآ ىفو , ةريره ىلإ قبرط نم هنع ءاجو « دومسم ىلا قيرط نم هنغ ءاج ةنأ هيلع فالتخالاو

 نم عذأي ام لوأ ةناو , معلا فصن الاف ضثا رفلا اولعت د ةريره نأ ثيدح نم ىذمرتلا دنع هظفل و« فالتخا

 فأ نب نمحرلا ديد نم قاحلا دشار قيرط نم « ظسوالا » ىف ىتاربطلا هچرخآ ةركب ىلأ نع بابلا قو « ىمأ

 نالجرلا مصاخي نامز سالا ىلع ىتأي نأ كشوآ , سان اه ولعو ضئارفلاو نآرقلا اوملعت » هعفر هيبأ نه ركب

 ظفلب ىردخلا ديعس ىنأ نمو. لوبجم هنع ىوارلا نكسل لوبقم دشارو « امهنيب لصفي نم ناد الف ةضيرفلا ىف

 رع نع ىمرادلا جرغأو « فيعض وهو ةيطع قيرط نم ىنطةزادلا هجرخأ « سانلا اهولعو ضئارفلا اوملعت د

 هوءسم نبأ نعو « كنيد نم اهناف ضئارفلا اولمت » هنع ظفل قو « نآرقلا نولعت اک ضئارفلا اولءآ و ةوقوم

 : حالصلا نبا لاق , اعاطقنا اهدیناسآ ىف نأ الإ تاقث اهاجرو « ضنارفلا معتیلف نآرقلا أرق نم , اضيأ وقوم

 لابي هنا : كلذ نع لئعذا ةنييع نا لاق دقو < (واستي مل ناو نيمسقلا دجآ ىنمع ثردحلا اذه ىف فصنا ظفل

 نال ليقو « توملا ماکحأب قامتت ضئارفلاو توم ةلاحو ةايح ةلاح نيتلاح ممل نال : هريغ لاتو . سانلا لک هب

 ةربره ىبأ ثيدح ركذ مث . مدقت اک صوصنلا نم الا قلتتال ضارفلاو سايةلا نمو صوصنلا نم قلتت ماكحألا

 باتک لئاوأ ىف « دساحتلا نع یه ام باب » ىف ةريره ىبأ نع رخآ هچو نم مدقت دقو ثيدحلا « نظلاو کای »

 هولا نظ هيف لخديو ۾ لصأ ىلا دنتنیال ىذلا ةنأو انو نظا اب دارملا نايب هءفو قوّدس» هحرش مدقت و ‹ بدالا

 هللا دبع وه دنسلا ف روكذملا سواط نباو « للاب

 "قد اكرام« ثرونأل هلي ىلا لوق بيسإب - ۳

ةمطاف 'نأ ةشئاع نع » ةورع نع یره*زا اف رم انربخأ ماشه ان دلح دوم ی نا درو شی — ۷۵
 

ل وسر نم اني ريم ناسمتلي ركب ا ۷ أ مالسلا امهملع سابملا و
 كرف نم امص رأ نابملطي لثنیح اه و 2 نا 

 ۲ ق 2 و 1 1

 دغ لآ لكأي ام « ةقدّص ایک ام « ثّرونأل : لوفب مب هلا لوسر تسعسرکب وبأ امل لاقف - ۹

وسر تارازا عدا ال لاو ركب ونا لاق « للملا اذه ند
 هت رجه لاق 6 هت الا هيف هعتصإ هی هنا ل



 ضئارفلا پاتک - مو 3

 < تنام تح هماكتت لف . ةملعاف

 ةشئاع نع » ةورع نع ىره زا نع سنوپ نع ركلرابملا نبا ان ربخآ نابا نب ”ليعامسب شرم - ۰۷
 « ةقدص انكر ام ثرون ال : لقب بلا "نأ

 نب سوا نب , كلام ینربخآ » لاق بارش نبا نع ليقع نع ؛ثييللا انك دحريكسب ن يح اشو - ۸

 لاقف  هّيلأسف هيلع تاهند ىتح تقلطناف « كلذ هثيدح نم ارك یل ركذ مم نب ريجج نب دمع ناكر  ناثدحلا
 نذأف من لاق ؟ دمسو ريب زااو نجرا دبعو نابع ىف عال له لاقف فر هبجاح ها رمع لع لعد یح*تقلطنا
 شنا لاق ءاذه "نيبو ىنإب ضقا نینمزلا ريمأ اب : :سابم لاق . معن لاق ؟ سابعو "ىلع ىف ثلا له : لاو مل
 « دص انك رام ترول ال » : لاف هيك نا لوسر “نأ نودلعت له ”ضرألاو هامملا موقت هنذاب ىذلا هللا

 «ترآ نادت له : لاق ساّبعو ىلع ىلع لب « كلذ لاف دق : طقرلا لاقف «"هسفن لرب للا لوسد دیر
 هلوسرصخ ناك دق هللا “نأ « ىمألا اذه نع کا ینافرمع لاق ٠ كلذ لاق دق الف ؟ تاذ لاق هب هللا لوسر
 تناكف « دق لوق ىلإ هلوسر ىلع هللا ءافأ ام : لجو رع لاقف « هريغ ادحا هطم مل ءىشب_هى ملا اذه ىف هل
 قى مكيف ان اهوكاطعأ أ دقل « معاي سا . ول لا لوسر ةملاخ
 هللا لام لم هتف قیام ذخأي مع هتذس ةقنن لالا اذه نم ملهأ ىلع قف تینا ناك_فذ لالا اذه اهم

 لاب اکشن سابعو لمل لاق مث "معن اولاق ؟ الذ نوملعت له رشاب "ک دشآ ,”هنايح تلم هللا لوسر كلذب لمعف

 هب لمع امب لمعف اصف هی هقا ل هر لوا ارك وبأ لاف 9 هبن هللا ىفوتف «معن الق ؟ تاذ رناملعت له

 ”لوسد لمت ام امف لعأ نیتنس اهنطیقف لَو هللا لوسد "لر انأ تاقف رركب ابآ هللا یون م« هلل ها لوسر
 ىانأو «تلبخآ نا نم كن ىنلأ ف یتتلج « عی اک ماو ةدحاو اک: و ىنامثجر مرکب وأو لب دل
 اون ؟ كلذ ريغ ءاضق ىنم ناساف « كلاذب اکبلا اهتفد امش نإ تاقف « اهعبأ نم هنأرما "بیصن ىلاس
 'ىلإ اهامف داف امن "رجع ناف « ةعاسلا موقت ىت> > كلذ ريغ ءاضق اپن یففأ ضرألاو 1 موقت هبذاب ىذلا

 «اهکینک أ انأف

e ۹ _ هر رای زا فأ ن هع "ثللام یئدح لاق ”ليعاعإ شو aنا هلوسر نا ةرره  

 ةف دص وهف لماع ة و ياسر : ةقفن 75 :دتکر ام 6 رانی د ی دو 0 ال : لاو 2



 ۷ ۲۷۳۰ - ۱۷۲۵ ثيدحلا

 نأ مع هللا ىضر ةشناع نع » ةورع نع باهش نا نع كلام نع ةلسم ن هلا ادع شی بس ۳۵

 ندا هلي للا لوسر ینو ”نيح کب ىبلا جاوزآ تااقف ۽ 'نهماريم هتلأسب ركب فأ ىلإ نام نت نأ

 ؟ « ةقدص انكرتام ثترونال هل رتل لور لاق شل ”ةشئاع

 هنأ ةعيشلا ىعداو « ةقدص انعم كورتاا ىأ عفرلاب ود ( ةقدص ان كرام ثرون ال ب ىلا لوق باب ( هلوق

 ه دقت فذح ريدقت ىلع بصنلا زوجيف لزنتلا دو < عفرأ اب ةتباث ةياورلا نأب ماد ذرو ةيفان ام نأ ىلع بصنلاب

 ةعبرأ هيف ركذو . ةياورلا هب تايئام عم فوقولاو هنع بارضالا یفینیو « كلام نبا هلاق ةقدص ل وذبم انكر ام

 مآ هقایسو احورشم سما ضرف ىف :ىضم دقو « ةمطاف عم هتدقو كلذ ىف ركب یآ ثيدح اهدحآ : ثيداحأ

 اذه نم الإ نواكأي ال ممنأو را هرهاظو عقو اذنك « لالا اذه نم دمع لآ لك أب امئا » هيف هلوقو , انه اغ

 شل د_# لآ لک اب 8 ريدقتلاو ضع, الل نم نأ هجرت و سكءلا دارملا ااو ًادارم كلذ سیا و « لاما

 ةداب زب بابا رخآ هدروأو « ةجرتلا ظفاب ةا ثيدح انا" . حلاها هتيقبو مهتجاح ردقب ىنعي لالا اذه

 رع لوق هيفو اس هلل لوسر ةثدص ىف امت زانم ىف رمع عم سابمااو ىلع ةءمق ىف رع ثيدسح املا . هيف

 لاق شلي هللا لوسر نأ نودع له : ماوعلا نب ريبرلاو صاقو ىنأ نب د_عسو فرع نب نحراا دبعو ناما

 كلذک الاقف یابمللو ىلعل هلثم لاق هنأ هیفو . كلذ لاق دق : اولاقف ؟ هسفن ديرب « ةقدص انکرتام ثرونال م

 « ثدونال ه هلوآ نه ءارلا : تابت . كانه هحرش رکذو سا ضرف ىف الوط» یاهم دقو « لاعب ثيدحلا

 اذک ءب هللا لوسرل ةصلاغ تناك » هلوقو ءاضيأ ینملا حصا رسكلاب یزد ولو « ةياورلا ىف حتفلاب

 ةيارد ىف لاملا ىأ « هوکاطعا دسقا د لوقو « ةصاخ ىنممشكلاو ىلتسملا نع رذ ىبأ ةاور ىفو , رثكالا

 . ةلالجلا فذحي ینیمشکسا ةياور ىف « ةنذإب ىذلا هتلاوف » هلوقو « هل ةصلاخلا ىأ « اهوكاطعأ , ىنمهشكلا

 ماو « هنع رثكأ دقو كلام تخا نبا ىتدملا سيرا ىنأ نا وه هخيش لیعاعاو ةريره ىنأ ثيدح اهعبار

 فال اذ ( مسةقيال ) هلوق ۰ كلام نع هل ةاوز الف ثيدحي هلبق ىذلا ثيد_حلا ىف هخيش نابأ نب ليعامسا

 اذكو أطوملا ىف ةاورلا : نيتلا نبا لاق <« ةيناثلا ءاتلل فذ# < م.قيال د نيآابلاو ینیمشکآ ريغ نع رذ

 م-ايال ارش فلخ نإ ابن هن أك مرجلاب مهضعب ءاورو « م.قي سيل یمااو ربخ هنأ ىلع میاا عفرب ىراخبلا ىف هتأرق

 2 هللا لوسر كرتام ١ ىعازلا ثراحلا نب ورع ثيدح نم اياصولا ىف مدقت امو اذه نيب ضرامت الف . هدعب

 هنأ عفرا ةياور نم داتدیو ۰ نیتیاوراا ىنم» دحتبف یہا ىنم؟ بلا نوک نأ لمتحو « امهرد الو ارانید

 قي راعب اضرأ مسقیال امهريغ نم هفاخم يذلا نآو ؛ ةضفلاو بهذلاك هتمسقب ةداما ترج ام اثبش فلخال ها يبخأ

 جل هکر لام مسقبال داراا وأ « ثروم نم تنك ول ةوقلاب ىأ ( یدو ) هل ۰ ركذ نا هعفانم مدقت لب ثرالا

 لاق هند ثرالاب مبءاستقا الف . ثرالا وهو قاقّشالا هب ام اللعم کلا نوکسل « ىتثرو » ظفاب یأف ثرالا

 « ىلءاع د هلوقب داراا ىلع مالكلا مدقن ( ةقدص ومف ىلءاع ةن وهو قئاسن ةققن دعب تكرتام ) هلوق . ںیہ ىبسلا

 « ةيحد نبال صئاص#ا د ف تدجو مث« لاوفأ ةثالث هيف تيكحو ثيدحلا خرش عم سا ضرف لئاوأ ىف

 ء ريجألا لیفو اضيأ دازو لخنلا لع لءالاب :ةدصلا ىلع لماعلا نع ربعو همداخ دارملا نأ عبار لوق ةياكح
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 اذهو « مالساو ةالصلا هياغ هربق رفاحو مداخلاو رظانلاو عناصلاو ةفيلخلا : لاوقآ ةسخ حومجلا نم لصحتيو

 هياع فئصملا جرت دقو « رظانلا وآ عناصلا عم ددمتیف لخنال ريمضلا ناك ناف الاو سن مداخلاب دارملا ناك نا
 صيصخت هنع لأمي امو . رظانال ىلع لماملا لح حيجرت ىلإ ةراشا هيفو «فقولا مآ ةقفن باب» اياصولا رخاوأ ىف

 مايقلا ةا ىف ةنلا نأب ريبكلاا كيلا هنع باجا دقو ؟ ةرياذم امهنيب لهو لماعلاب ةنؤملاو ةقفنلاب ءاسنلا
 روكذملا صيصختلا ىف رسااو « ةنؤملا نود ةقفثلا نأ یضتقب !اذهو : لات « توقلا لذب قافنالاو ةيافكسلاب
 « هيلع لدبام ىلع رصتفاف توقلا نه نمل دبال ناكةرخألا رادفاو هلوسرو هقا نرتخا ال يب هجاوزأ نأ ىلا ةراشالا

 ىنأ لوق هدي ویو , اصخلم يهنأ هيلع لدمام ىلع رصتقا هیفکی ام ىلا جاتحيف ريجالا ةدوص ىف ناك ال لماملاو
 لاق مث . هتیافک ردف هل اول. «نیملسلا مأب كلذ نو تلفتشاف ىتلئاع نکن تلاك فرح ناو قيدصلا ركب
 : تلق . اه لقي هقا لوسر بح دیرع كلذ لاع ةنال .ااعملا ىف ةا لضف ناك رع نأب ضرتميال : كبسلا

 هفلخاع قلعتپ ایفف بابلا ثیدح قلمتي ام اماو , حوتفلا نم تناك رع ةمسق نآل هب أدب ام سيل اذهو
 وهو مزاوللا راسو نیتوسک « یاسا ةقفن د ظفل ىف لخدي هنأ هللا همحر داقأو « ركذ امب هنم أدبي هنأو كي ینا
 ريرقت مدقت دقو « هيف تناك ىتلا مساب ةدحاو لك هنافو لبق اما نك ىلا نك اسملا ترهةسا مث نمو ٠ لاق ؟

 لوق قمت ةقدصلا میلع مرحت هلآ نأ ىلا « ةقدص هفاخت ىذلا نا » هلوق ما اذاو « سلا ضرف لوأ ىف كلذ
 امأو ؛ عمجلا ال ةصاخ ماکت ثروت » هلو ىف نوثلا نأ ىلا ةراشإ « هسفأ هيرب » رع لوق قو «ثرون ال »

 وهو « ةمالا نم ةءامج هرکنآ دقف « ثروثال ءايبنالا رشاعم نع و ظفاب مريغو لوصالا لها بتک ىف رهتشا ام

 رشاعم انا » ظفلب دانزلا ىلأ نع هئييع نبا قيرط نم یئاسالا هجرخآ نکل «نحن » ظفل صوصخا ةبسنلاب كاذک
 نا نه ىذرحلا دنسم یف كلذك وهو , هذع ةي نبا نع روصام نب دم نع هجرخأ ثيدحلا « ثروال ءايبنالا

 ظفلاب قردصلا ركب ىبأ ثي دح نم هدنسم ىف بيلكن ب مثيلا هدروأو . هيف ةنبيع نبا باحصا نقتأ نم وهو ةئديع
 ةياور نم « للعلا » ىف ىنطترادلا هجرخأو « روکذلا ظفللا ودنب « طسوالا » ىف ىتاربطلا هجرخأو « روكذملا
 هجوو : هريغو لاطب نبا لات « نوثروبال ءايبنالا نا » ظفلب قيدصلا ركب ىبأ نع مالسلا الع ةمطاف نع ءىناه مآ
 هيلع كلأسا ال لق إل لات اک ارجأ كلذ ىلع اوذخأيال نأ ممآو هتلاسر نیغلبم مهتعب هلل نأ لعأ ار كاذ

 لانا اومج مهنأ نی الل اوثرويال نأ ف ةكحلا ىناكف , كلذ وح امهريغو دوهو حوت لاتو ( ارجأ
 لوقاذکو , ةكحلاو معلا لع ليوأتلاب ملا لهأ هلمح ( دواد نابلس ثروو ) ىلاعت هلوقو : لاق « مهثداول

 نأ ىلع رثكألا نأو نیا وق كلذ ىن ءالملا نأ بلا دبع نبا كح دقو ( ىنث.ي ايلو كن نم ىل بيف ) ايركذ
 ىرعبلا نسملا نم هلقثو « ةراع نب ليغامس| نب ييهاربا ءابقفلا نم كاذب لات نم نأ ركذو « نوئروبال ءايبنالا

 نم ةياكح لامت هلوق ىف اص ىبأ نع دلا ىنأ نب ليعامسا قيرط نم یرپاطا جرخأو « لم حرش » یف ضايع
 ىلام ثري : لاق ( ىنثري اياو كندل نم ىل بهو ) هلوق نمو . ةبصعلا : لاق < ىلاوملا عضخ ىناو ) ايركذ

 نب كراب» قيرط نهو « لاملا رکذب مل نکا هوحن نسحلا نع ةداعف قيرط نمو « ةوينلا بوقمإ لآ نم ثديو

 لولا ميلست ر دقت ىلعو : تلق . « هلام ثرب نم هيلع ناکام ایرکز ىخأ هللا محر م السيم هعفر نسحلا نع ةلاضف

 نم كلذ نوکسیف « ةقدص اكرام ثرونال » مالسلاو ةالصلا هيلع انیبن لوقا نآرقاا نم ضراعم الف روكذملا
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 عیصوب ) ىلاعت هلوق موع امأ و « كلذي هصاصتخا ديوي « هسفن ديرب » رمع لوق لب اب مركأ یا هصئاصخخ

 فلخ لف هتوم لبق هذقو هنأ تبث اذاو « کل ناك ایش كرت نميف ةماع اهنأب اهنه بيجأف ملا ( مدالوأ ىف هقا

 فرع ال صيصختال لباق باطخا ىف هلوغدف هکاع ناک ام ایش فاخ هنأ ريدقت لعو « ثروب ملف هنع ثروي ام

 هنوک ىف ةکسلا لبقو . سائلا نود كلذب هعیصخت ربظف ثروي ال هنأ هنع رشا دقو ؛ همئاصخ ةرثك نه

 ها ريم نركيف هتمال بلاک ىنلا نركل ليقو « لاما لجأ نم شرولا توم ثراولا ی ىف ةداملا مدح ثرورال

 ةقدص ىراد لاق نم نأ ثيدحلا نم دافتسي : ةيشاحلا ىف دياملا نا لاقو . ةماعلا ةقدصلا یعم اذهو , عيمجلا

 اي رص كلذ نوكي له نکل نسح وهو « سا وأ فتولاب حيرصتلا ىلا جاتح الو اسبح نوكت اهتأ ثرونال

 مدمحأ راقملاب صتخعال فقولا نأو تالوقملا فقو ةمص ىلع ةلالد ةر ره ىبأ ثيدح قو « ین ىلا جاي ؟ ةيانكو أ

 ناثع نثءبب نأ ندرأ قوت نیح یک ینا جاوزأ نأ ةشئاع ثيدح رکذ مث. لا « یاسا ةقفن دعب تکرتام » هلوق

 نم هدروأ « ةقذص انکرتام ثرونال , قي ها لوسر لاق دق سيا : ةدئام تااقف « نم اريم هنلأي ركب ىبأ ىلا

 یثدح كلام نع بهو نا ةاور یف عقوو أطوم ا ىف ثردحلا اذهو ؛ ةورم نع بارش نبا نه كلام ةءا ور
 نا

 نه ءایمآ نب ةهووچ قرط نم هجرخآ اذکو < نهن هنل اس » ینعقلا قيرط نم یطارادا ًاطواا فو « بارش

 وهف انکدنام » هيفو ةشئاع نمل تلاقف هيفو , قیدصلا ركب ىبأ ىلا نافع نب ناثع ناسرآ اضيأ طرا فو . كلام

 نع ةشئاع نع دذا اذج كلام نع ىورفلا دع نب ق>-] هاور دقو  ةقئاع دنسم نم هنأ هئايس رهاظو « ةقدص

 ةياود قفاوي اذهو ء هدنسم ىف ركب ىبأ ةدايزب درفت هنأ ىلا راشأو بئارغلا ىف یطتراداا هددوأ قیدصلا ركب نآ

  هقا لوسر تعج د لاق ركب ابآ نأ ةدتاع نم هيف ناف بابلا اذه لوآ ىف ةروکذلا باهش نیا نهرمعم
 « لوقب

 نع اهبآ نم هتعمس امنا نوک: نأ لمتحو , اهوبأ هعمس زا یناا نم هتم ةشثاع نوكست نأ لمتحیف « هرکذف

 لما هقاو كلذ جاوزالا بااط ال لب ىنلا نو هتاسرأف 3 ىنلا

 6 ریه الف الام "كرت نم » ےب ىنلا لوق یا ل €

فأ نع » ةلس وأ ىنثدح بارش نبا نع سن وب انربخآ هللا دبع انربخأ نادم او - ۱
 ةريره 

  انیاف ءافو *كرتي لو نيد هيلعو تام ف مهيأ تكرم ننمژااب ىلؤأ انأ : لاق يي ىنلا نع هنع لا يضر

 « هيثرو الام كرب نمو « اضف

 قبرط نم بابلا ف روکذاا ثيدحلا طفل ةجرتلا هذه ( هلهالف الام كرت نم : 5 ىلا لوق باب ) هلوق

ورع نب دمع قب رط نم ضارفلا باتک لوأ ق یذمرتلا هجرخأو , ةلس ىبأ نع ىرخأ
 ةلس ىبأ نع ةمقلع نب 

 ةريره آن ةللس ىبأ نع ىرهزلا هاور :هدمب لاتو « لاق اءايض كرت نمود هدمب و « ظفللا اذهب ةريره ىبأ نع
 فالتخالا ةلافكلا ىف نيب دقو « ديزي نبا وه سن ويو كراوملا نبا وه (هقا دبع) نما ىف هلو . اذه نم لوطا

 نم نيئمؤملاب لوا انأ ) هلوق ۰ « ةريره ىبأ د لدی« راج نعد هلوقب هنع درفنا ارمعم نأو هيب امص ىف یرهزلا ىلع

 هظذلو لوا ىف هببس رکذب بابش نبا نع ليقع قيرط نم لاك ىف مدقتو ؛ ارصتخع ,دروأ اذکه ( مینا

 یراپا عف « ۱۲ ج ب -- م
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 « هيلع یلص من لعق ناف ؟ ءاضق هنيدل كرت : له لوقيف نيدلا هيلع قوذملا لجرلاب فور ناك ےب قا لوسر نأ د

 مدقتو « ثيدحلا « مهسفنأ نم نيئمؤملاب ىلوأ انأ : لاق حوتفلا هيلع هللا حتف الف . ميحاض ىلع اولص : لآق الا و
 لوا انآ و الإ نمم نهام» ظفلب ةريره فآ نع ةردع ىبأ نبا ن محرلا دبع ةياور نم بارحالا ریسفت قو ضرفلا ىف
 دواد ىبأ دنع اچ ثيدح قو « ثيدحلا «موسفنأ نم نيئمؤملاب ىلوأ ینلا : مش نااورفا « ةرخالاو اين دلا ىفهب

 انيلعف ءافو كرتي لو نيد هيلعو تام نف د انه هلوقو ء هسفن نم نمؤم لک ىلوأ انأ » لوقي ناك لب ىنلا نأ
 ةياورأا ىف هلوق اذکو « هژاضف "لمف انيد كرتو نينمؤملا نم فوت نف » ظفلب ليقع ةياور ف قلطأ ام صخم ءهؤاضق
 مل ن ضوصخم هنأ فرعف « هيلو وأ هالوم انا ینیبلف اعایض وأ اید كرت ناف و بازحالا ريسفت ىف یرخالا
 ريمضلا امأو « نيدلا بحاص دارلا وأ  هنيد ءافو ىف یعسلا ىف هماةه موقي نم ىأ « ىنيتايلف د هلوقر « ءاظو كرب
 هيلو انأف و ظفلب ةريره ىبأ نع ملاص ىنأ ةياور نم ليلق دعب یأیسو « روکذلا تيبلل وهف « هالوم » هلوق ىف
 ند هيلعو تام نم ىلع ةالصلا كرت ىف ةكحلا ناوبو ةلافمكلا ىف قشلا اذ قاتیام حرش مدقت دقو « هل ىعدالف
 « ليقع ةياود ىف اک حرتفلا حتمي نأ لبق ناك كلذ نأو هيلع ىلص هئافوب لفكتي نم دچ و أذا ناك هناو ءافو الب
 وه ا] .افولا بوجو نكلا « رارمتسالا حجارلاو ؟ هدعب مالا ةالو ىلع بحي وأ هصئاصخ نم كلذ ناك لهو
 لوالا ىلدو « هدمب نم ىلع بجبال اذه ىلعو « كاذ عربتب زر ناك هنآ هريغو لاطب نبا لق و . اصلا لام نم
 تيب ىف هيلع یذلا ردقلا قحتسي هن ال ةنجلا لوخد نع سبح مل لاملا تيب نم هنع مامالا طمي مل ناف : لاطب نبا لاق
 , ةدصاقملا ف لغد كلذ نأ رباق, ىذلاو : تاق . الثم لاما تيب ىف هل ىذلا ردقلا نم رثكأ هنود نكي ملام لالا
 نوصافتب رانااو ةنجلانيب ةراعنق دنع او بح طارضصأا نما وصاخ اذا م یاهم دقو « قح هيلعو قح هل نكوهو
 نمو ) هلوق . لعأ هقاو . الثم ایذعم ىأ سبح ال هلوق لم حيف ؛ةنجلا لوخد ىف مه نذآ اوقنو اريذه اذا ین ملاظملا
 نب نجرلا دبع ةياور قو لس اذک و یویمشکلا ةاور ىف انه كلذک تقبلو هتئرول ورف ىأ ( هت رولف الام كر
 دعإ قأیسو « ناک نم ةيصعلا لاف د ةر ره ىبأ نع جرعالا قیرط نم لسلو < اوناك نم هتبصع ةثريأأ د ةرمع یا
 دارا : یدوادلا لاق  ةيصملا ءايل وأ ىأ « ةبصعلا ىلاومل هلاف » ظفلب ةريره نآ نع ملاص يأ ةياور نم ليلق
 ميدو ىلع عمجملا نم ردقم مس هل نم حالطصالا ىف بصاعلا نال , بيصعتلاب ثري نم ال ةئرولا انه ةبصملاب
 مو لچرلا ةبارق اذه ةيصمأاب دارملا ليقو « بيصعتلاب ضورفلا دم) لضفام ثريو درفنا اذا لالا لك ثر و

 لق مث نمو هب طاحأ نالفب لجرلا بصع لاقي هب نوعیح ملال كلذي اومس , الع ولو بأ ىف تيملا عم قتلي نم
 بامصأ كح ذخؤيو : لاق ؛ ضورفلا بامصأ دعب ةبصعلا دارملا : ىتامركسلا لاقو « هب طاحأ ىأ نالفا بصمت
 هيلا نیبسآناا عاونآ لوانتي هناف ءاوناك نم » هلوق كلذ ىلإ ديشيو « ىلوالا قیرطب ةيصملا ركذ نم ضورفلا
 ةيطرش نم نوکن نأ لمتحيو لاق ؛ ريغلاب وأ سفنلاب

 همأو هيبأ نم دولا ثاريم بسس - ۵

 نائاّملا نمف رثكأ وأ نيتنثا تاک ناو « ”فصنلا اهاف انني "دارما وأ لجد كر اذإ : تباث نب ديز لاقو
 ٠ . 2ریو مه اع رع 2 يبو سم سم و ےس 5 5 4 4

 نییثب الا ظح 0 رکداف قب 4۵ ۰ هتصب را ىطعيف مهكر نمب یدبآ رکذ نعم ناک ٹو
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 ید سابع نا نع » هبا نع ٍسواط نا ان لح بیهو ات لح لوعاعإ ن یسوم شم تس ¥

 « ركذ لجر 'ىلوأل وهف ىب اف ءاهلعأب ضنارفلا اولا : لاق هلال ىنلا نع ابن لا

 [ 1۷4۲ ۰ ۱۷۳۷ ۰7۷۳۰ : ىف هفارطأ - ۱۷۴۲ ثيدحلا ]

 دلو ىلعو باملل دلولا ىلع قاطيو ىثالاو رکذلا نم معآ دلولا ظفا (همأو هيبأ نم دلولا ثاریم باب) هلوق

 ضنارفلا ىف میقفا و نمو زاجحلا لهأو یمفاشلاو كلام هيلع ینبام لصأ : ربا دبع نبا لاق ؛ لفس نإو دلولا

 نيةررفلا نم لكو « بلاط ىنأ نب ىلع لوق امف مهففاو نمو قارملا لهأ هيلع ىنبام لصأو « تباث ن ديز لوق

 )tا تباث نب دب ز لاقو ( هلوق ٠ هيلا دايقنالا هلع بوي أم هل ىوظ اذا ردا ریا یف الا هيحاص لرق فلازعال

 هلام ركذف هيبأ نع تباث نب درز نب ةجراخ نع هيبأ نع دانزلا ىبأ نب نححرأا دبع نع روصتم نب دعس هلصو

 دما قباف هتضیرف یطعیف مرکرش نم ادو نهم دحال ةضبرف الف ركذ نرعم ناك ناو هلوق دعب لاق هنآ الا ءاوس

 نم خأ تائبلا عم ناك نإ ديرب « ركذ نوعم ناك ناو هد هلوق : لالمب نبا لاق « نييثنالا ظح لثم رک ذللف كلذ

 بألا یلفعیف نېک رش لقي لو مهكر ش لاق كلذل و : لاق « الثم بالاک یمسم ضرف هل نم نه ریغ مم ناکو نبأ

 هلوق وهو بابلا ثر دح لبوأت !ذهو : لاق « نيالا ظح لثم رکذ ال تائیلاو نالا نيب قب م مفید هض رف الم

 ؛ هلصوب پیه و درفت ليق ( سابع نبا نع ) هلو . هقا دبء وه ( واط نبا ) هلوق ٠ اماهأب ضئارفلا اوقحلأ

 ىلإ فاسنلا راشأو یواحطاو ىئاسنلا هجرخأ هلسرأ لب سابع نا رکذپ مل سواط نا نع ىدوثلا ماردو ۽

 دنع بويأ نب ىيحيو امهدنع ابیهو مساقلا نب حور ةعبانمل ءلوصوملا حي د ىبحاص دنع حجرو لاسرالا خیجرت 1

 وبأو ملم هچرخآ الودود هنع قاز را دبع ها ورف رمع» لو فلدخاو « یئاطقرادل | دنع لاهو دءس ن دابزو سم

 لمت و « یواحطاا هچرخا السيم !هبج یررلاو رهعم نع كرابملا نب هللا دبع هاورو هجام ناو یذمرتلا و د واد

 ريثكللا ددملا نکسا مهتم ظفحأ ناك ناو ىروثلا نال ءاس# اماو ىووثلا ها ور ىلع رمعم ةياور لمح نوکر نأ

 ضنارذآ اوةحلأ ) هلق ٠ لع هقاو لصولا مدق نيةيراملا دحأ حجو لو لاسرالاو لصولا ضراعت اذاو « همواةي

 ناثلثلاو هفصت فصنو هفصت و فصلا یهو ىلاعت هللا باتک ىف ةردقملا ءايصلالا انه ضئارفلاب دارملا ( اراهأب

 سواط نبا نع مءاقلا نب حور ةياور ىف عقوو « نآر لا صنب اهقحّسي نم اباهأي دارااو اممفصا فمن و اءرفصت و

 حودةءاور ىف ( قب اف ) هلوق ٠ هب انک ق ل زنأ ام قفو ىلد یا « هللا باتک ىلع ضئار فلا لهأ نيب لاملا اومسقا

 امهيب ماللاو ةزمملا حتفب « ىلوالف » ینیهشالا ةاور ىف ( وال وهف ) لوق . تقبأ ىأ تکرت اف ماقا نبا

 سيل و ؛ ثروملا ىلا بسناا ف برفآ نوکی نا ىأ « برقلا وهو ماللا نوكسب ىلولا نم لیضفت لمفأ ةنكاس واو

 یهو نولو لادب «ىدآل ومف د سم ىف ناهام نبا نع ءاذحلا نبا ةياور ىف نأ ضايع كح دقو « قحألا انه دارا
 نم لاجرلا نأ لجر ىلوأب دارملا : لاطب نبا لاقو . ةيصعلا نم لجر برفآ ینملا : یاطخا لاق ؛ برفالا ینعع

 اوکرتشا اووتسا ناف دعب | وه نم نود قحتسا تبلا ىلا برقآ وه قم م مف ناك اذا ضورفلا لهأ دعب ةبصعلا

 اووتسا اذا هريغ نم ىلوأ وه نم مجف سیل ةنآل الثم تاهمآلاو ءايألاب لدب نم ثيدحلا اذه ىف دصقي مو : لاق

 عم معلا تنبو خالا نبا عم ألا تنبو مم عم ةمعلا هب دارملا امنا نيتلا نبا لاتو . رينملا نبا لاق اذك« ةلدتملا يف
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 الاجر ةوخ] اوناکناو ) یلاعت هلوق صاب نوثري مهناف بال وأ نوبل تءالاو خالا كلذ نم جرخو معلا نبا
 اذكو ةقيقشلا تخالاو تنبلا عم بالا خالاك بجح نم كلذ نم یتتسید « نیشن لا ظح لثم رکذللت ءاسفو
 ةوغألا ام دارملا نأ ىلع عامجالا لقن دقو ( سدسلا امام دحاو لك-اف إل ىلاعت هلوقا مال تخالاو خآلا جرخم
 ىف اذکم ( رکذ لجد ) هلوق ۰« جوز رخالاو مآل خأ امهدحآ مع با باب د ىف اذه ىف دیم ىنأيسو « مالا نم
 ىزوجلا نبا لاق « ركذ ةيصع ىلوالف » ىلازغلا هذيلنو ةياهلا بحاصك ءابقفلا بک ق عقوو « تاياورلا عيح
 ةياورلا نع الضف ةغللا ثيح نم ةحصلا نع دعب اميف : حالصلا نبا لاقو « ةظوفحم تسل ةظفللا هذه : ىرذنملاو
 قراع ضءإ ىف عقوام هيلع لذب و ؛ سنج مءا هنأ ررظي ىذلاو لاق اذک ء دحاولل ال حمجأل مسا ةغللا ىف ةبصعلا نا
 تارغألا نأب لکشترا دق : ديعلا قيقد نبا لاق . اوناک نم هتبصع هئريلف » هلبق بابا ىف ىذلا ةريره نآ ثيدح
 ند هنأ باوجلاو . ضورفلا دعب قابل قحنساا ةيصماا ىف ةر وک ذلا طارتشا ىضذتقي قبر دا و تانبلا تایصع
 تانبلا تایصع تاوخآلا نأ ىلع لادلا ربخلاب صخيف لزتتا ىلعو ؟ مومع هل له فاتخا دقو « مربفلا قيرط
 اذا ةبصعلا نأ لعبل ةروكذلاب هتعآ ىف نايبلل ررک امنا : ىباطخلا لاقف لچرب ريبعتلا دما رکذب ریبمتلا لکشتسا دقو
 بقعت و « نيران الا ظح لئمركذلل امهنيب لالا ن وكي الو ثرتال تالا نأ هل تخأ همم ناكو الثم رع نبا وأ اع ناك
 نباك هريغ مزج ةبو , ديك ات هنأ ىلا لحن همالك نأ الإ قاب لاکشالاو « لجر » هلرقب ريبعتلا نم رهاظ اذه ناب
 ثيح دکوت ام برعلا نأب درو « ىظفألا ديك أتلل 41 لیف : لاقن ىطرقأا هفيذو « ركذ نوبل نبا هلثمو : لاق نيتلا
 .ديكوتلا اذه : هريغ لاقو . انه ادرجوم كلذ سیل و زاجلا مر عقد امإو سفناا ىف یعلا نيعت امإ ةدئاف دمي
 لجرب ترم ةيوبيس کح دقف « سالا ىف ةوقلاو ةدجنلا ىنمم ةب داربدق لجرلا نال « ةروكذلا وهو کا قامت
 نأ ةيشخ ليقو « غل بلا صوصغ هب داراا نأ نظيال ىتح رکذب ديكوتلا ةدايز ىلا مالكا جاتحا اذولف ه وبأ لجد
 انا ثاريملاب ةطاحالا رکذ هلوق ىف : یرملا نبا لاقو . ىثنالاو ركذلا نم مما وهو صخشلا لجر ظفلب ني
 نیر اهم نییبسب هذخأت امنا مال لاملا عی ذغأت تنيلا نا لاق نم لوق در الو « ین الا نود رکذلا نوک
 لک هل نطفتیال اذهو : لاق « ةيروكذلا رکذب هيلع هين اذپلف رکذلا الا سیل و دحاولا بهسلاب ةصتخم ةطاحالا و
 ليقو « درفنا اذا لالا یئنخلا زو< الو ةاكزلا ىف ینخلا زوخوت الف نيعضوملا ىف ىدخلا نع زارتحا ةنإ لیفو . عدم
 الث همم ىثنالا كارتشا مون ىنال لیقو < ىثنأ آما لاقي اک كلذ ىف لاک ىلإ ةراشالل لیفو« سنجلاب ءانتءالل
 لمج اذهلو ثرالا ىف ميجرتلا بيسو ةب وصعلاب قاقحتسالا بیس ىلع امان رک ذ ليقو « بيلغتلا ىلع لمح
 ةاساوهو نيدصاقلا دافر و نافیضلا و لايعلاب مایقلاک نژلا مهقحلت لاجرلا نأ هتکحو نیشن الا ظح لثم ركذلل
 ىنمم ىلع وه ليق : لاقن ضايع یاقلا هقبسو « یوونلا لاق.اذکه ۰ كلذ ریغو تامارغلا لمحو نيائاسلا
 لاکشتسا ركذ نأ دعب لاق ةناف یرزالل هلصأو « ثانالا ىلع مايقلا اس ىتلا ةيروكذلاب بيصمتلاب لاجرلا صاصتخا
 لاقتنالا ةاكزلا ف عرشآ ةدعاق نأ ىل ربا: ىذلاو لاو ركذ نوبل نبا ةاكزلا قو رثذ لجر وهو اذه ددوام
 نا وهو اهنم ىلعأ السمو ضاع تنو ن رشعو ةسمخ ىف لعج دقو ه:م شک ىلإ ددع نمو اهم ىلعأ ىلا نس نم
 .هينف ار دق ىلدأ هننکل انس ىلعأ نوبملا نبا نال دحاولا نسلاك نینساا نأو ةدءاقلا فالخ ىلع هنأ لیختب دقف نوبل
 ضقارفلا يف امأو « هنمانس رفصا اهنوك عم ضاع تبل ایواسم ريصي ىتح هسخبت ةيروكذلا نأ ىلع ركذ هلوقب
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 رکذ ظفلب ربسعف ءاسنلا صرت ال ام برعلا م ید و بیمعنلا یعم مهفو رومالاب ن ومالا مث لاجرلا نأ لع الف

 ىلع هيبذتلا رکذب اسم منم لک فصو ىف ببسلا نأ ىف اکرتشا ناو امیف « كلذب صتحا اباچال ین ةلملا ىلا ةراشا
 اذهو « لضفلا ىلا ةراشا لچرلا قو صقنلا ىلا ةزاشا نوبللا نبا ىف هاف « فلتخم امهف هيبنتلا قلعتم نکا كلذ
 اذه : لاقف هب ب حجبت و هر را ىف لاطاو لیپسلا هلو لجرا ۷ لو فدو ةنأ لیقو. هاضن را و یط رقلا هه دق

 عماوج 7 نم ىلا هتفاض) حمال هجو ىلع مرثکأآ وأ سانا هاقلت دقو لاکش) هيفو ضئارفلا ىف لصا ثيدمحلا

 نوكي نأ روصتبال هل ةدئاملا مدما حميال اذهو « لجرا تمن وه : اولاقن اراصتخا مالکسا 4 رمتخار ملكا
 صقنل اوعز اك نادك ولو , مكح هب قامتي الو هيف ةدئافال وشح ىلع لمعش؛ نأ نم لجأ همالكو اركذ الا لجرلا
 هل بحي ثاریاا نأ ىلع اوقفتا دقو « ةياوجرلا نس خايب مل ىذلا لفطلا كح نایب هيف نوكي ال هنال ثيدحلا هقف
 ثاریاا قدتسی نم نايبل قيس اع] ثيدحلاو : لاق : ريغصلا نود غل باب هصیصخت ىف ةدئافالف ةعاس نبا ناك ولو
 تبث اذاف لاق ؛ مالا ةيارقو بالا ةبارق نيب ةقرفت هيف نكب مل اوعز اک ناك ولو « ماهسلا باحعا دعب ةبارقلا نم

 « محرو نامإ لبق نمال باصو لجر لبق نم هتبارق ىذلا بسنلا ف بیرقلا ديري « ركذ لجد ىلوأ » هلوقن اذه
 ربوف باصا وهو بسالا لا فام ظفالا ىف وهو ظفللا نود ىتمملا ىف هيلا فاضم وو تعلا لو وه انه لرالا

 لوالا نع ثاريملا ین « لجر ىلوال » هوم دافأف الجر الا نوکب ال باضلا نال « لجر ىلوأ » هلوقب بلصا نم

 لبق نم تيا ىلا نيلدملا نم نك ناو ءاسنلا نع ثاریاا نا « ركذ » هلوقب دافآ و « لال امك مالا لبق نم وه یذلا
 ناك ولو لجرا انمن نظ اضوفخ ناك ال هنأ اهدحآ نیرجو نم لاکشالا ببسو : لاق « ثانإ نمنآل باص

 ليضفتلا هب ديرأ اذإ نزولا اذهو لعفأ ظفلب ءاج هنأ ىناثلاو « رکذ لجر ىلوأ هثراوف لاقي نأك لکشب مل اطوفرم

 سیل و لاجرلا ىلوأ « لجر ىلوأ ه هلوقب دارا نأ موتف سان لعأ هانمف ناسنا ملعأ نالفمك هيلا فاضي ام شعب ناک

 « ءالبلا وأ ال ءاغرلا وخآ كوخأ وه لوقت اك هتفاضاب بلص ىلوأو بسنلا ةفاضاب ترا ىلوأ وه امن و كلذك

 ىف برذألا هانع» ناك اذإ باوجلاف ؟ هنم هزجم سیا و دحاولا فاضي فیک لق ناف . ىلولاك ثيدحلا ىف ىلوالاف : لاق

 اذه ىلعو لاق « كاندأ مث كابأ مث كمأ رب » ربلا ىف هلع هلوقک هنم زج نكي مل ناو هتفاضإ تزاج بسنلا

 . همالك یبتنا ناعأو قفو ىذاا هل دملاف « هريغ ىف سیلام ىن املا ةرثكو ةناتملا نم زجواآ مالکسلا اذه ىف نوكيف

 برقالا بيرقلا ین« لوالاو , لجرل ال لوال ةفم ركذ : لاقف ینامرکساا هص+ل دقو . قالفت-ا نم ولخم الو
 فاضم یماا ثرح نم ىلوألاو : مدد نامب ةبچ نمال باصو لجر ةبج نم ركذ تيملا پي رقآ ورف : لاق هن أكن

 هلوقبو ؛ لاخلاك ملا ةرج نم ینلا ىلوالا نع ثاریلا ىنا كلذب دافآف ةيولوآلا ىلا لجرلا ركذب ريشأو  تيملا ىلا
 و ةتدجو اک هتدروآ دقو . ىنا بلصلا ةبج نم تیم نيادملا نم نك ناو ةيوصملاب ءاسنا نع هيمن ركذ
 لاق . ىلاعت هللا دنع لهلاو « كلذ نم هل ربظ ام بيب اب حجبت ةلبوط تادلكو ام . لاطأ ةلثمأ الإ هنم فذحا
 بصام عم ديعب بصاع ثري الذ برقالاف برقالا مدقي ةبصءلل ضورفلا دم قبب ىذلا نأ ىلع اوعجأ : ىووذلا
 ناک ناو « لالا ميج ذخأ درفنا ىف « شنأ تملا نيبو هنيب سإل ةبارقلاب هسفنب یلدب رك ذ لك ةيصعلاو « بيرق

 ةممست أمأو : ىطرقلا لاق . هل ءىش الف نیفرفتسم عم ناك ناو « قب ام ذخأ نيقرؤتسم ريغ ضورف ىوذ عم

 ىجشا تنبلا نع لضف ام ذخأت ةلأساا هذه ىف تناك |! اغال زوجالا لبس ىلعف ةبصع تنرلا عمم تغخالا هال
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 نمو سابع نبا ىندي موق لدتسا : ىواحطلا لاق . ابیرق ىنأيس اك كلذب ىراخبلا مجرت دقو : تلق  بصامل

 *ىثالو هبخال قبامو فصنلا هتنبال ناك ةةيقش اترخأو اةيقش اعأو انب فاع نم نأ له سابع نبا ثيدح - هعیت

 ىذلا لب تنملا عم 14 ءىثال اولاقف ةبصد ةقيقشأا تخالا عم ناك ول ايف كلذ اودرطو « ةقيقش تناكولو هال

 فمن امان تخا هلو دلو هل سیل كله قرما ناإل ىلاعت هلوقب اضيأ اوجتحاو « اودع ولو ةيصعلل تنبلا دعب قبب

 نم نأ ىلع قافتالاب مييلع لدتساو : لاق . نآرقلا رهاظ فااغ تنبلا عم تخآلا ىطعأ نف : اولاق ( كرت ام

 نبالا نبا ا وص مو نالا تنبو نالا نبأ نيب قب امو فصنلا یایل نآ نیر واسام نبا یا و نبا ناو أتنب كر

 لب هموع لو سيل سابع نبا اد نأ كلذب معف لاق « ىنأ یهو هتقيقش همم اوثرو لب ارکذ هن وک ى! ۴

 رظالا یضتفاف لاق ؛ اعاجإ ةمعلا نود منال قبامو فصنلا تنبلل ناف ةع وامعو اننب كرت اذإ ام وهو صاغ ءىش ىف وه

 لالاف نيتةيقث اتخاو اعأ الإ كرتر ملول تملا نال « ةمعلاو معلابال تنبلاو نبالاب خالا عم تخالا قاحلإ حیجرت

 « موفافت اب ةمعلا نود مال هاك لالا ناف ةمعو امع كرت و ام فالخ « نبأ تاب و نبا نا كرت ول كلذ کف « اهب

 تبلل ناك بال اأو اتنب كرم ول تيا نأ ىلع اومجا مبنا وهف ةيآلا نم ةب اوجتحا امع باوجلا امأو : لاق
 « زوال ىذلا دلولا ال هاك لالا زوح دلو وه ۱ ( دلو 4 سیا ) یلاعت هلوق ینعم ناو خالل قب امو فمنا

 قاف اهمتجا ناف , يهتم دحاو درفنا اذا خالا ودجلا مث بالا مث اولفس ناو ون: مث نونبلا تارص.لا ب رفأو

 نم ىلد مدقب نيوبأب ىلدأ نمو « اولفس ناو مونب مث مامعالا مث اولفس ناو مهونب مت ةوخالا وب مث هکح

 م مدة و نبوب ال مع ىلع بآل خأ نبا مدقيو نیو الا نم خال نبا لع بألا نم خالا مدقي نکل بأب ىلدأ

 دما نأ لەو نبا هنود نكي ل ادا لاما زوع شال نبا نأ ىد ىراخرلا « لدئساو .٠ نی وب ال مح نبا ىلد بآل

 تاسو « بیص ماو ضرما اب ثرب مع نبا ناكاذا مالا ن» خال نآ لر بآ هل ود نكي ملاذا لاما عيج ثري
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 نع صافو لأ نب دس نب رماع ىبربخأ لاق یره*ژلا انث دح نايس انثدح یدی ۱ ایزو - ۷۳
a. 5 ۳ ۳ 14 ۳ 5 كر 5  - 

 ی ذا دفا لودر اي "تلف « ی دوه: هل ىنلا: فانأف « توما ىلع هام ”تيفشأف ًاضرم ةكمب "تضره لاق هيبأ

 : تاق ءال : لاق ءثطشلاف تلق : لاق ءال : لاق ؟ ىلام ىنثب قدّصتأفأ « ىتنبا الإ یثرب سیلو اريثك الام 7 5 ۰ ا ا

 نا كنإو سانا نوفذكتي هلا مهكر تت نأ نه ريح ءاينغأ كالو کر نإ كنإ هریک كالا : لا ؟ ثاثلا

 5 5 هو ۰ mu 2ع
 لاقث؟ یر نع فاخأ للا لوسراب ”تاقف « كتارما ىف ىلا اهعفرت ةمقالا یتح اهملع ترجأ الا ةقفن قفنت

 مفتني ىتح ىدمب فلت نأ كاماو ؛ ةّحّردو ةفد هب تددزآ ال هلا ةجو هب دیر الع لت یدعب فاخم نل

 لاق 6 کم تام نأ دلي نا لور 7 یر « هلو نب دعس سئابلا نکساو « نورخآ كب رب و ماّوقأ كب اه 6 7 نآ رك 7 دل ع ا يحل ب فا

 و9 ی 7 1 ۰ را ۰

 یو نب رماع ىنب نم لجر ةلوخ نب دهسو : ناهفس



 ثيدجلا 1۷۳۳ - ۷۳4 ١

 نب دوسألا نع َثّمشَأ نع نابیش ةبوامم وبأ انثدح رضنلا وبأ ان دح ناليغ نب دوم شرو - ۶

 بالا یلصان هتخأو هتنبا رو نوت _لجر نع هان « اريمأو لمم ناب ليج نب داعم انانأ» لاق دیزت

 ل فعلا تخألا و "فصنل

 [ 71۷/۱ : ىف هفرط - ۱۷۳4 ثيدحلا ]

 مدالوآ ىف هقا کیصوب ) یلاعت هلوق ضئارفلا باتک لوا ىف مدقت اک هيف لص9, ( تانبلا ثاريم باب ) هلو
 تابا نوئروبال اوناكةيلهاجلا لا نأو افوزت بب ىلاو هيل ةراشالا تسدقت دقو نيرن لا ظح لثم ركذال

 نيب و اهنيب یوس نکا تنبلا ثرو ةياهاجلا ءالّمد ضعب نأ یو زما با کر ىف بوح نب رفعج وبأ هاکح اک

 رومشملا لاؤسلا نع باجآ نم روکذاا ببسلاب كسه دقو ةمجملا حتفو مبجلا مضب مشچ نب صاع وهو رکذلا
 نبالا عم امبعامتجا لاح ىف نيتنبلا مك ةبآلا ىف رکذ ليق ثيح ( نيتذثا قوف ءاسن رك ناف. ىلاعت هلوق ف
 نأب ساپ نبا درفنا دقو « نيتنبلا ىلع داز ام مسح اذكو نيلاحلا ىف ةدحاولا تا مكس رکذو دارفنالا نرد

 فای هلیادو ؛ دار اف ثالثلا كح امك لیقف مذخأم ف فلتخاو , روما كلذ ىبأو ةدحاولا کح ا( مكح

 معلا ناف لوزناا بيس ىف حضاو كلذو « امجلع دازام كح امرکح نأ ةتسلا تذيب ةلمتحم تناک ال ةءآلا ناف ةئسسلا

 ىلا لم راف , ثاریاا ةيآ ارنا « كلذ ىف للا ىة » اهل هلل لاق اهيمأ كلذ تكشو ثرالا نم نيكنبلا عنم 1

 ليقو « من ال نايب هناف ةنسلاب باتکسا خذ هنم مزلپ هنأ كلذ ىلع درب الف «نيثلثلا دعس ىتنب طعأ » لاقف معلا
 اسبنع امچ رضقر الف هيتخأ نم تراب احر سما اهہنآ نم ام صتخم امل ىلوأ امهو نيدخآلا ىلع سايقااب

 ناف:ملا هيف ممت ددع لفأ نأ ةبج نم ذخوب : دربملا لةو « طاغ وهو مم الا ف « قرف ه ظ فل نا ليقو

 نم كلذ ذخؤب : « نآرقلا ماكحأ» ىف یضاقلا لوعاعسا لةو , نائانلا نيتنبلل ناك ثلا ةدحاولا ناك ناف ىثنأو ركذ
 اذاف ؛ ثلثا ینالا و ناثاثلا رکدللف ىنأو ركذ ناکاذا هنأ ید هنآل ( نیش آلا ظ - لم رک ذلل ) ىلاعت هلوق

 ءىجلا نم كلذ خور : لیبدا لاو ٠ والا قیراعب اا١ ینآ عم كمال ارفاح:باف رکذلا عم ثلثا تقحتسا

 رک ذلا عم اهل ةدحأولا نأو نيثاثاا اةحتسا اا ىلع لدي هناف «نیدنالا ظح و هلوق ف سنجا ىلا فيرعتلا مالب

 عج ةداع) ند یعتساو دار اف ثالثا 5 ركذ كلدلا لاما نیدوتسال اال: نک ول نما كلذ رهاظ ناكو « ى األا

 ةدحاولا عم نيئلثا زوح اك ركدلا نأ هبجو : « فاثكلاا, ب>اص لاقو . ظفاا ةلالدب مدقن دق هنآل نييشنالا
 نم عزم وهو نیما قوف ام عج هدءإ رکذ نیت <f لو لدام رکذ اف « نيثلثلا نازوع كلذک نات الان

 ءافلأ بیر موو نإ ) ءاسن نک ناف 2 یلاعت هلوف ىف ءامفآ یضاقلا ربدعا : لاقف یی ررق و « ىضاقأا مالک

 لع ( نیبثنالا ظع لئم رک ذل ) لاق ا1 هنأكف « كاذب نارعشم ( نيا قوف ) هلوق ف فصولا موهفمو

 نيتاثلا مک صناا ةراشا بع هنم مهفو  اههتجا اذا ىثنالا عم رکذلا مک صنلا ةرابع نم رهاظاا بسحب

 نان لاقف نيتنالا ىلع دازام مك ٣ نآ دارآ مث « نيثاألا نازو < نا ةنئا اف ةدحاولا عم نيثلثلا روع اک رک ذلا نل

 ةراشا ىلا رظن نمو « دارفنالا نود عاتجالا ةل- ديرأ لاق صنا ةرابء ىلا راف نف ( نيتنثا قوف ءاسأ نک

 ةروص ىف نيثلثلا اه نأ ركذ ام تبث هنأب رب رة اذه ىلع ضرقع'و . اةاط» ركذلا مك- زيتنالا مک نا لة صا



۱۹ 
 ضفارفلا باتک - ۰

 نآ هيلا معنا نإ الإ رسع هنع باوجلاو « ناثثثلا نبالا عم نيةفءلل سيل ذا امئاد عاهتجالا ةروض یه تسيأو ء'ام

 ( نيتتثا قوف ) هلوق نأ مینو ةبآلا رهاظ عم فقوف هنابي مل هنأب سابع نبا نع رذتعيو « كلذ نيب في دملا

 ناثاثلا رمتسال نيتنثالا نأ ليبسلا باوج ىلع درب اذکو « نيتنثلا كلذ تايئال ال نيئاثلا ىلع ةدايزلا ءافتنال

 دقو ؛ ثاثلاب ةيصولا ف صاقو نأ نب دعس ثيدح بابا ف فئسملا ركذ مث : لغأ هقاو ةروص لك ىف امهظح

 دس هافن ىذلا نأ مدقت دقو « یننبا الا ینثرب سياو , هلوق هنه ضرفلاو « اياصولا ىف قوتسم هحرش ىض»

 یف اب رف هحرش یاو « تخالاو تابلا فب روت قذاعم ثبدح و ؛ هرب نم تایصعلا نم هل ناك دن الأو هدالرا

 نب ماه ره هدنس ىف روکذلا رضنلا وبأو ؛ دوسالا نع رخآ هجو نم « تانبلا عم تاوخالا ثاريم باب د

 ىف نوراه نب ديزب هجرخآ دقو « ىبراح لا ملس ,اثمشلا بأ نا وه ثعشآلاو نعرلا دبع نبا وه نابیشو مساقلا
 ةنبا ىف رهبرلا نبا ىضق لاق دیزب نب دوسآلا نع ءاثمشلا ىلأ نب ثعشأ نع ىروثلا نايفس نع هل ءض:ارغلا باتک »

 هل لاقف لاق هركذف ىنيلاب اهف ىضق اذامم نإ هل تاقف « لاملا ةقب ةيصملا ىطعأو فمنا ةنبالا ىطعأف تخأو

 قيرط نف ىواحطلاو یرادلا هجرخآ و « ثيدحلا اذهب هثدحف ةف وكلا یضاق ناكو ةبّدع نب هقا دبع ىلا وسر تنا

 هوحت یروث

 ميلو نكي مل اذإ ولا نع ءاتبألا هلو دز لاقو « نبا نكي مل اذإ نالا نبا ثاریم ساپ - ۷

 نالا مم نبالا هو ثريالو نوبجحت اك نوو نور اک نود مانأك م او مركذكم ارکذ" ركذ دلو

 لاق : لاق سابع نبا نع » هيبأ نع ,سواط ا انثدح بیهو انثدح هاربا نب لم اشم - ۰

 < ركذك _لجر املوأل ومف قب اف اهلهأب ”ضئارفلا وقل تبي لا ؛لوسر

 تباث نب ديذ لاتو ) لوق . ۶ وأ هابأ ناک ءاو-هباصا تمل ىأ ( نبا نكي مل اذا نبالا نبا ثاديم ) هلوق

 زم م هواو « هيبأ نع ديز نب ةجرا نو هيبأ نع دانزلا یا ن نجرلا دیه نع روصته نب ديعس هلصو )tا

 + ینالا نع هب زرقا « رکذ دلو ه هلوذو « ترها نيبو مو ىأ < مود نكي ملاذا » هلوتو بلصا ىأ « دلولا

 نوثريو هوقو « ةروکذاا رو مام نب دیه ةاور ىف یهو ینیمشکا تبثو رثكألا ةاور نم رکذ ظفا طق-و

 نيب و هنيب نم ةة,امأأ ىف مود نم نوبج#ءو اودرفنا اذا لاملا حی نور ىأ « نوبج# ا نوبجحر نور اک

 « الا عم نبالا دلو ثر الو » هرشآ ف هوئو « ةدبج لک نم مو مرویشت در مو ادداما نانثا الثم تلا

 . مورفاا قررطب هرخآ ىلا مود نكي ملاذا هلوت نم ذوب ٩| ] نبالاب نالا دالوآ بچح ناف , مدقن ال دیک ات

 ءامقفا کا لاق لاامإ نبا لاق ءابيرق ه-رش ین دقو ءاباهأب ض'ارفلا اوة » سابع نإ تبدع رک ذ مث

 فمنا تنبو سدا بالا و عبرلا جورللف ضورفلا مدق: : يا تنبو نبا نياواتنب و ابأو اجوز تفلخ نميف

 قابلا ليقو  اه'ود 4 قابلا نيالا نم لفسا تنبلا یبااک ناف « نيالا ظ لهم ركذلا نالا ىدلو نيب قبامو

 ظع لثم ركذلا مدالوأ ىف ) ىلاعت هلوقب رورججاو تباث نب ديز كل و « ركذ لجر ىلو الف قباف هوة اقاطم هل

 اذه ىلعف « ددتا ىف اووتسا اذا نيئبلا دقف دنع نيئبلاك ائانإو ًاروکذ نينبلا ىنب نأ اوممجأ دق و ( نييثثالا

 « رکذ لجر ىلوآلف » مومع نم ةروصلا هذه صخت



 ۱۷ ۷۳۱ تيوحلا

 ةنبا عم نبا نب ثارب اپ - ۸

 وبأ لس: لاق لیبحرش نب ليره تمم » سيك وبأ انثدح ةيمش امدح دا اشر - ۰
 « ین ادیسف دومسم نبارتئاو فصالا تخألاو فص ةنبالل : لاقف « رتخأ و نبا رةنباو رقنبا نع یسوم
 دا ىضق امب امف ىفقأ « نيدتمملا نم انأ امو اذإ تالض دقل ل ةف ىموم ی لوقب زيخأو دوعسم نبا لثسف
 رلوقب هانربخأف موم ابآ انيتأف ؛ تخلف ىقب امورنيثثثلا كت سدسلا نبالا رةنبالو فصاا ةنبالل : عللي
 € مكين رمحلا اذو ماد ام ینولآست الل : لاقف « دوعس» نا

 [ ۱۷:۷ : ىف هفرط - ۱۷۳۱ ثبداا ]

 دیه وه ( سيق وبأ انثدح) هلو ۰ « تاب عم د ىن هكا ةياور ىف ( ةنبا عم نبا ةنبا ثاديم باب ) فوق
 لاذلاب لر ذ» ءابقفلا قم اد بنك ق عقوو رغصم یازلاب ليرهو , ءارلا نوکسر (HH حقب ناور“ نب نہرلا
 قر رط نم ىتاسنلا ةياور ىف عقوو 5 نايدوأ نايفوك نه یوارلاو وهو لری>حرش نبا وه « فررح وهو ةب دعا ا
 یگاسالا داع 2. ند رد باور ف (ینوم وا لشس) هلو . ,نحرلا دبع هاو سوق ىبأ نعود نايف نع حکو

 دواد وبأ هجرخأ اذكو « اهطلأف لهابلا ةميبر نب نالس لاو ريمالا وهو ىرعشالا یمرم یآ ىلا لچر ءاج »
 نم یمدادلاو ىوادطلاو هجام نباو ىذمرأل اذکو « ريمألا وهو لقي مل نكل سيق فا نع شعلا قب رط نم
 ءاضآ ىلع ناك روک ذا نامل نأ اوركذ دقو 2 یهو» نآ عم ةعمبر نإ نال ةدايزب ىروثلا نامفس نع قرط
 یسو» وأ هل لاف ءامجلا راشاا یروثاو شعآلا ةياور ىف ( ىنبباتيف دومعم نبا تناد ) وق ةفركا
 هقفاوو أسما ىف درتجا هال ناغلا لیبس ىلع یسرم وبأ هلق اذهو « انءباتيسف و اضيأ اهيفو « ةميبر نب نالسو
 لاقف ) هلوق ۰ تابثتسالا «دوهسم نبا تا » لوق باس نوكي نأ لمتو ؛ اهبقفاوي دره سم نبأ نأ نظف ناداس

 هدنع ةئسلا حیرص فلا همبات ول هنأ ىلا راثأو « هعباتيس نا یموم ىبأ لوق یاباوج 4 ( أذإ كالض .
 نب جاج> قبرط نم ىنطقرادلا ةياور ىف ( هلي یا ین ام من ىضذنأ ( هلوق . لضل ادءاع الاخ ول هنا و
 لوسر تەم دقو « یوم ىنأ لوق لأم ىلع « لرقأ فيك دومسم نبا لاقت د ناوم نب نه رلا بع نه ةاطرأ
 ىرارلا البزه نأ ىلا ةراشإ هبف (دوعسم نبا لوقب هانرخأف یموم ابأ انينأف) هلوق ٠ هركذف لوقب كي ها
 اذه مادام یت ولد ۷ ( هلو 1 هورخآز مههم یمر» ىنأ ىلا داعف هارج عمسف دوعسم نبا ىلا لئاسلا عم هجوت
 لاةورم.كلاب تاب ءار مرج ورسکلآ حجرو ىرهوجلا هاک> :دحوملا نوكسو ار اهرسكبو ةلءبم ا حفب (رفا
 ةلاور ىف حتالاب وهو هنيو مالک لا ريب املا وه یورا دیبع وبأ لاقو , هب بتکی ىذا را مما ی
 ةصقأأ هذه تناكو « همولع رثأ نم قبي امل ًاريح ملام یس بغارلا لاتو « رسكلا منيا وبأ رکنآ و نيثدحلا ميج
 یا الو لبق لزع مث اهريمأ كلذ لبق دوهسه نبا لکو ةف وکساا ىلع یسوء 3 نأ ىذأا ره هيآل ناثع نمز ىف
 نأ ىلا باوجلا ىلوتي الو اس ف صلال نأ نظ اذا دمت ملاعلا نأ هيف : لاطب نبا لاق  ةدهي الع یوم
 فاصف الا نم هيلع اوناک ام هيفو ؛ املا عرجرلا بجي ج ىنلا ةنس عزانتلا دنع ةجحلا نأ هيفو « كاذ نع ثحبي

 ىزاإلا منا ۰ ۲ € مح م



 ضقا رفلا باتک - ۸۰ ۱۸

 « ةنسلا ىلع دوعسم نبا عالطا ةرثكو « لضفلاو معلاب ضعبل مبضعب ةداپشو « هيلا عوجرلاو قلاب فارتعالاو

 ه دوعسم نا هأور أف ءابةفلأ نيب فالخ الو : لاق . هنم لعأ ها نظ نم ىلع لد فسح ایتغلا ىف ىءوم نآ تاب و

 یرمشالا یموم وبأ الإ كلذ ىف فلاخ مل: ربلا دبع نبا لاقو . هلاق اع عجر ةناب راعشإ یموم نأ تاره قو

 دوكذملا نادسو « ىسوم ىلأك عجر اضيأ نالس لءل و « كلذ نع یموم وأ عجر دقو لهابلا ةعیبر نب نادسو

 هتفرعمل ليخلا ناملس هل لاقي ناكو نام نمز ىف ديشتساو نامّْثعو رع مايأ قارملا حوتف ىف رثأ هلو هتبحص ىف فاتنع

 لوالف ضئارفلا تقبآ اف ر سابع نبا ثيدح دارلا نأ لع اذه دوعسم نبا ثردع یواحطاا لدتساو , اہ
 لاملا ناكىثثأ تناك ولو تيملا ىلا برقأ ةبصع كانه ناكولف « تيا ىلا تایصملا برقآ نوکی نم « رکذ لجد

 ىف تانبلا عم نرصف ةبصع تنبلا عم بالا لبق نم تاوخآلا لج ل ىنلا نأ هنم ةلالدلا هجوو , امل قابلا
 (دلد هل سدا كله ما نإ ) یلامت هلوق ىف روک لا دلولا نوک هجو : هريغ لاقو « ثرإلا لبق نم روكذلا مكح

 رکذلا داراا نأ عماسلا سفن ىف عقب ام لوأف ءاذك نالف دلو لاق لئاقلا لرق نم مولا ىلا قدي یذلا هنأ ا رکذ

 ( ةنتف مدالوأو مکناومآ ام ر) ىلاعت هللا لاق دقو عناش سا وه نکل و ةقيقحلاب ادالوآ اضيأ ثاثالا ناک نو

 دارملاو ( ادلوو الام نيئوأل ) لاق ىذلا رفاكلا نع ةياك- لاتو 14 رمدالوأ الو مکماحرآ مكعفنت نا و لر

 نإ ) ىلامت هلوق ل اذاف تانبل اب راکت تن اک ام برملا نال ثانالا نود روکذلا یالا هذه ىف داولاو دالوألاب

 ةبالا ىف دولا نوكي نأ ريدقت لعو « تنبلا عم ثاريلا تخالا عنو مل ركذلا دلولا ىلع ( دلو هل سیا كله ؤرما

 هب دارملا نأ ةحيحصلا ةئسلا تنیبف رك ذا صوصغ هب داري نأو هرهاظ ىلع مومحا هب دارب نال لمت ناف عأ

 ةفرعم لبق سايقااي لمعأا زاوج دوعسم نباو ىسو» ىبأ ةصق نه ذخؤي : ىبرعلا نبأ لاق « ثانالا نود روك ذلا
 هنأ یءهو+ یآ حیلص نه ذخور و : تاق . صالا فااخ اذا مکسحلا شا و « هتف رعم دعي را لا عوجرااو ¢ ریا

 لقن دقو « صصخلا نع ثحبلا لبق ماملاب لمعي نمب قال وهو صأا نع كحبلا لرت دامچالاب لمعلا ىري ناك
 ییارفسالا قحا ىوبأ نأب بقت و ل صدقا نع ثلا لبق مومل ا لمعلا عمم ىلع عاجالا بچالا نبا

 مومعلل دایقنالا بج ةيفنلا نعو ۽ روبشملا وهو : ةفئاطو ىفريصلا ركب وبأ لاقو « فالخلا ايكح ىزاريشلاو

 صالا ىف فاللا اذكو : دماح وبأ لاق ٠ كثحبأأ پوچ : لافقااو ناریخ نباو حرش نبا لاو « لاحلا ىف

 قلطملا یلا و

 « بأ جلا ريبزلا نباو سابع ناو ركب وبأ لاقو « ةّوخإلاو بال 8 جلا ثارب« ساپ - 9

 ابآ فااخ ادحأ "نأ رکذب لو ( بوتبو قدسإو مدارا فابآ له تمیناو  مدأ ىنإ ای إل سابع نبا أرقو وا او ۲ 2 5 ۳ 0 3 03 ۰ ۹

 انأ ثرا الو ی وا نود ىنبا نيا قع ؛ سابع نا لافو « ورفا وتم ىنلا بامصسأو هنامز ىف ركب

 2 0 ي
 امهم۶ هللا یر ساوع نبا نی هببآ نع سواط نا نع بیو ارج برح نب نامل شی — ۷۷

 6 ركذ لجر لول قاب اف« اهلهأب ”ضْ'ارفلا اوةحلأ و: لاق 6 ىا نع
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 امأ لاق ,سابع نبا نع » ةمركع نع بويأ انئدح ثراولا دبع انثتلح رمعت وبأ اتم - ۷۳۸

 ”لضفأ مالدالا 2 نکنو «هناذمتال اليلخ ةمالا هذه ني اذخْتم تكول : جي هللا لوسر لاق ىلا

 «ابأ هاضف لاق وأ - بأ هلآ هناف « ريخ لاق وأ -

 ةوخالاب دارملاو بألا لبق نم نوكسي نم ائه دجلاب دارملا ( ةوغالاو بألا عم دجلا ثاريم باب ) هلوق

 قابع ناو ركب وبأ لاقو ) هلوق . بالا دوجو عم ثربال .جلا نأ ىلع عامجالا دقمنا دقو « بالا نمو ءاقشألا

 ةلزام لز هنأ ینعلا ليقو « دمبلاو برقا بس هبنام توافتت نكل ةةيقح بأ وه ىأ (بآ جلا ريبزلا ناو

 هل ضئارفلا بانک ىف نوراه نب ديزب لاق ؛ لوألا نيروكذملا نع فورهلاو , ربا هوجوو مرا ىف بالا

 بجو ثربام ثري ابأ دجلا نولمحي اوناك ريبزلا نباو سابع نباو ركب ابآ نأ ىبعشلا نع ملاس نب دم ان ريخأ

 هلقنام لح اذاو ‹ ىرخأ قب رط نه ءاج دقو « عطقنم ركب ىبأ نع یمشلاو فيعض ملاس نب دمو « بجعام

 ؛دجلاب طقست الو بالاب طقسا تلع اذا بالا ما یهو ةروص ىف هبلع | رعجآ ام فالي هئم مزل مومعلا ىلع ىعشأا

 ةفينح یآ دن الإ هجلاب نوطقسي الو بالاب نولعتسب نارعالاو تاللا یب نأ امهاد>] نيتدوص ىف فاتغاو

 فسو» ىنأ دنعالا عیلبا ثلث ذخأت دجلا عمو قبام ثل' ذخأت نيجورلا دحأ و بالا عم مالار « هعب | نمو

 هلصرف قدصاا وهو ركب ىفأ لوق امف . اضيأ فالتخا اهيف ةثااث ةروص ءالولاب' ثرالا قو « بالاك وه لاقف

 يآ ىلإ حیص دنسبو , ابا دما لمج قيدصلا ركب ابا نأ ىردخلا دیمس ىبأ نم لسم طرش لع دنسب یرادلا

 لمج هنأ هل ظفا قو« ايأ دجلا لمج ناكر كي ارأ نأ نافع نب نامع ىلا ًاضرأ حیحص نسب و « هلثم ركب ابآ نأ ىءو»

 سايع نبا نع سيم دنسبو « پآ هنود نكي 1 اذا ابأ دجلا
 یف فن مالا دنسآ دقو < ايأ دجلا لە ناک رک اأ نأ

 هلزنأ ركب ابأ نأ ریبزلا نبا نص الو صوم بفاذلا ىف ىضم اذکو « ابا هلزنأ ركي ابآ نأ سابع نبا نع بابلا رخآ

 نع رانيد نب ورع قيرط نم ضئارفلا باک ىف یزوراا رهن نب دع هجرخأف سايع نبا لوق امأو . بأ

 جرخأو ءابآ دجلا لعج هنآ هنع سواط نع حیف دنس) یم رادا ج رخآ و « بأ دجلا : لاق سابع نبا نع ءاطع

 سارع نباو نامع نأ شوأط نع ثيل ین رط نم نوراه نب ديزي
 ديارلا نبا لوق ام و ۲ بأ دا نالم# اناك

 ابآ نا : لاقن دجلا قریارلا نبا ىلا ةنوكملا لهأ بتءك : لاق ةكيدلم ىبأ نبا قبرط نم الوصوم بقانملا ىف م دقت

 هیچ نإ ديعس قيرط نم نوراه نب ديزب جرخأو زکبب ىبأ لوق لثع ماتفآ هنأ لع ةلالد هيفو ابآ هلزنأ ركب

 : سابع نبا أراو) هلوق ۰ ابآ دجلا لمج ركب ابأ نأ دیبزلا نبا بتنك هاتف بع نب هقا دبما اہتاک تشک : لاق

 ( مدآ ىنباي ) ىلاعت 4وقب سابع نبا جاجتحا امأ ( بوقعیو قحسإو ميهاربا ینابآ ةلم تعہتاو  مدآ یاب

 ؟ دا ىف لوق: فيك هل لاةأ سابع نبا لا لجر ءاج : لات لقعم نإ نحرلا دبع قيرط نم رصآ نإ دمع هلعوف

 باب ىلاعت لوق ىلا عمت الفا لاقف « مدآ : انآ تلتف «ةباوج نع ىع ةناكو « تكف ؟ ريك أ كل بأ یا : لاق

 روصام نإ ديعس هل صوف 4 یابآ ةل» تعبنا و) لات هوقإ هجاجتحا ما و . هچولا اذه نم ىرادلا هجرخآ )مآ

لذي لاق نم ضعإ جتحاو 0 ةيآلا 4 یابآ ةلم تعيئاو ) أرقو بأ دا : لاق سابع نا نع ءاطع قیرط نم
 ك

 ٠ لوهجملا ءانبلا ىلع هلوأ مطب وه ( ركذي مو ) هلوق . هنبا نبا وه انار « بلطملا دبع نبا انآ م و هلوقب
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 لوقلا ةجح ةي وقت كلذب ديرب هنأ < ( نررفارتم لي یباا باصاو هنامز ىف ركب ابآ تلاع ادحآ نأ ) فرق
 بألا ثري ناك ام ثري دما نأ حيرصتلا هنع ءاج نمو « اذه ىف لصاح وهو ةجح یوکسلا عاجالا ناف روكذم لا
 كلذ لقن و ةر ره رباو ةدئاعو بكن ب "نا و ىموم ربآو ءادردلاوبأو اعم فنصخا ؛امس نم ريغ بألا مدع دنع
 نب هللا همبعو سواع و ءاطع نيعبامأأ نمو < قاس م فالثخا ىلع دوعسم نباو ىلعو ناهثءو رع نه ار

 نب قحعلو ةفين> وبأو ىمدالا نایع راصمألا ءا ةف نمو « ىعشلاو خيرشو ءائعشلا وبأو ةبتع نب هللا دسبع
 ثيرو لادوتم ناو تباث نب ديزو ىلدو ريع بهذو « جرم نب و یزلاو دو" ربا و دراذو ه وهار

 فود ینبا نبا یر سابع نبا لاو ) هلوق . ةنایب یایس اک كلذ ةيفيك یفاوفلتخا نکل دجلا عم ةوخإلا

 هجو : ربا دبع نا لاق ٠ هرك لف لاق هنء ءاطع قي رام نم روصنم نب دیعس هل صو ( ینبا نبا انآ ترا الو یرخ)

 نم رکذ دقو « بالاك بالا مدع دنع بالا وآ ناك نالا مدع دنع نيالاك ناك ال نبآلا نا نأ سابع نبا سارق

 هياء قتعلا فو هل ةدابشا ىف بالاك هنأ لع اومجآ ما ةبج نم روك ذلا هسایق هیچوت اذه ىف سابع نبا قفاو
 اذدكو نبالا قابااو ندساا بالا نأ اأو انبا كر“ نم نأ لعر بصاع وأ ضرف رذ هنأو هنم صتفيال هنأو
 ما لرعل اب لق ءاو بالا برضي اک سدسلاب ضورفلا باوصأ مم برفع جلا نأ ىلءو ائنباو هيبآل ةدج كرب ول
 نبالاك تملا نع مآلاو عبزلا نع ةأرااو فحصنلا نع جوزلا بج ىف نبالا لر: نبالا نبا نأ ىلعاوةفنار « ال
 ن 9 لالا نأ همعو هدج ابا كرت نم ناو سدسلا هبوبآ نم لکل ناك هنبا نباو ةيوبأ كرت الجر نأ ولف «ءاوس
 دالرأ نم لر ها نآ اک هببا دالوا نم ىلوأ دولا نوكيف هت و نود هيبأ دلاول نوک نأ یغینیف هع نود هدچ

 نآ یني بألا مويج> جک دا م بالا عم نوئريال ام هجا عم نور, ال مالا ند ةوخالا نأ ىلعو « هيبأ
 تباث نب ديذ ري : لر لا لاقو ؛ ءاةشأ اوناک ولو ةوخإلا ىنب ىف لوذلا اذكو ةوخإلا بجح ىف بالاک دجلا نوكي
 فررمتلاو ةي.ذلا ماقم ىف ركذ كلذ نال ةجح هلع ركذ ام اهوحنو ( مدآ ىنباي إل ىلاعت هلوقب سابع نبا جاجتحال
 يص وب ) ىلاعت لاق كلذلو « قرف نبالاو دلولاب ريبعنلا نيب نئد و « قناعت هيف ناكا ةدالولاب ربع ولو ةونولاب ربمف
 اضيأو ؛ نبالا فالخ عمجأو دحاولاو ین الاو ركذلا لص عقي دلولا ظفلو کنانبآ ىف لقي لو ( دال وأ يف هللا
 ه ږغ دلو ین نم ناكاذدكو « هدلو لوقت الو ةعاضرلا نم نالف نبا لوقت نبالا فالخ ثارملاب قولي دلولا ظفاف
 لئالحو لاق ول ذإ ( کاب لئال-و) میرحتلا ةيآ ىف لاق مث نمو « هدلو الو یدلو لوقي الو هانبت و یبا هل لاق
 لەو رع نه ركذيو ) هلوق ٠ نامإ دأ باص نم الإ نوكيال دلولا نال مبالصأ نم لوقي نأ ىلا جتحي ل دالوآ
 رو هلرقإ ذأ دقو  ةخسناا نم هليلف لاطإ نا حرش نم ديز ركذ اس ) نم لیرافا دزو دوس نباو

 ناو یذمرتلا هح و نالا باوعا و دحآ هجرخآ نسح ثيدح وهو « دیز مضر و ثيدحت اوك مو ءادلملا
 هلو ‹ اهریغو بيطحلاو یطقرادلا هدجرو « لاسرالاب هلعاو سنآ نع ةبالف ىنأ ةياور نم مک اطاو نارح
 لاق یمشآ نع حیح دن یعرادا جرخأف رع امأف « یماارلا ثيداحأ حيرخت ىف اهتركذ دهاوشو تارباتم
 تنأ اا كلذ كل سيل الاقأ - تباث نبا ىنمي  ديزو ىلع هاتأف ء هلام ذخاف رع مالسالا ف ثرو دج لوأ »
 لاق نکل .حلا هاأف و هلوف نود هلثه منغ نإ نمحرلا دبع قبرط نم ةبيش ىبأ نبا جرخأو « نيوخآلا دحأك
 ىنطارادلا جرخأو « هيبأ ینب ىنعي « كنود ةرجش مهنا نيئمؤملا ريمأ اي : هل تلقف لالا زاتح نأ رع دارأف و
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 جرت دحاو قاس ىلع تاب ةرجش لثكدجلا لثم نا » اهيف ةصق رکذف هانآ ربع نأ تباث نإ طز نع ىرق دنسإ

 ىلا ءاملا عجر ىتاثلا تعط ناو قاسلا ىلا ءالا عسجر نمغآ تءطق ناف نصغ نصذلا نم جرخ مث نصغ اهنم

 نب ليعامما قيرط نم یمدادلا جرخأو < هتیذعما دقر الوق دجلا ىف لة ادبر نا لاقف سائلا رع بطفل ؛ لوألا

 ىميد قي رط نم یمرادلا جرخأو « عطقنم اذهو « ساناا هيلع عمتجا ام دسجلا نه ذخ رع لاق ر لاق دااع ىبأ

 نيوخآلاو خألا عم دجلا مماقي رع ناك لاق ىبعشلا نع طايخلا
 . دلولا عم هيطمي ناكو ثلثا هاطدأ اوداز اذاف

 نإ هللا ديبعو بيلا نإ ديماس ینادح د ىروزلا نع ديزب نب س رب نع حي دنسب قولا جرخأو « سدسلا

 تناکام بالل ةوخالاو مالاو پالا ةوخالا ممافي دجلا نأ ىضق رع نأ بيؤذ نإ ةصيبقو ةبتع نب هقا ديع

 نه ضأارفلأ باتک ىف نوراه نب ديزي جرخا و < ثاثاا دجلا ىطعأ ةوخإلا رك ناف ء تاثلا نم هل اريخ ةيساقملا

 ضقني اهلك ةيضق ةئام دجلا ف رع نع ظفحال یا » لات ورع نب ةديبع نع نی ریس نب دي نع نأس> نب ماشه

 دگ ند نود نبا ىلا حي# دنسب « یزارلا رفهچ ىنأ دئاوف ١ نم رشع ىداحلا ءرجلا ىف انیورو « اضءإ ابذعب

 اذه مر دعيتسا فقو « هم ةيضق ةثام دجلا ىف ريع نع تظفصح دق : لاقف دا نع ةع تاأسد نبريس نبا

 خأ نوكي نأك دجلا عم ثري نم لاح فالتخا ىل « ةفلتخم اياضق » لوق دنسلا بحاص را بلا لوأتو « ربع نع

 ضقني و ورم نب ةديبع لوق نم مد_ةن ام ليوأتاا اذه عفدیو < مکا وأ ةدحار تخا وأ رک! وأ دحاو

 نع حیا دنسب رصأ ن دگ و ةببش ىبأ نا جرخاف ىلع امأو . یرخآ لا رقآ رع نع قایسو ًاضمب امضا

 «ییاتکمماو مدحآک هلمجا نأ هيلا بتکف « دجو ةوخ] ةتس ند هلأسب ىلع ىلا سابع نبا بک » یمشاا

 د تينأ ىلا ةرصوااب سابع ناو - ىلع ىلا سارع نا سك »ر لاق یشلا نع یو دنسإ یمرادلا جرخار

 نأ ةلس نب هللا دع ىلا حي دنسب و « هدمب ادحأ هلم الو اميس دا طعا نأ ىلع هيلا بتاكسف « ةوخإ ةتسو

 ىلا ةوخالا عم دجلا كرشي ناك اماع نآ ىرمبلا نسا قرط نهو « اداس نركي یت اع دا لم# ناک الع

 ىلع نع ىمشأأ نع رخآ هجو نم ةبيش یآ نبا جرخأو « هوحن ىلع نع یمخنلا يهاربا قيرط نمو « سدسلا
 نع ماس نب د نع هل ضئارفلا ف نوراه نب ديزي جرخأو « سدساا دا طعأف ةوخإ ةیم و دج ىف ىتأ هنأ

 نم ىواحطلا جرخأو « ىرخأ لاوفأ لع نع ىتأيسو «فمض هيف اذه ملاس نب دو « هوت ىلع نع یمشا

 نكي مو ممثاآ ةلزنم دجلا عم ةوخإلا ىنب لني ناك ایلع نأ تئدح : لاق یمشلا نع دلاع ىبأ نب ليعامسا قي رط

 هللا دبع امأو . ةعاملا لوقنک ىله نع ىسبعشلا نع ی نب ىرسسلا قيرط نمو « هريغ هلوفي ةباحصلا نم دحأ

 ینعی - ساع هدمنعو حرش ىلع تلخد : لاق ىميبلا قحسا ىبأ ملا حیحم دنسب یمرادلا جرخأف دوعسم نبا
 امار امجوز تكرت ةيلاعلا ىحست انم ةاما ةضب رف ىف - دوعسم نبا ىأ - هتل دبع نإ ناجرلا ديعو - یبعشآا

 نم ةضيرفپ لعأ ةةوكسلاب سيل لاقي ناکو  ورمع نب ةديبع یبثاف : امف ةصق ركذف « اهدجو امبال اهاخأو

 ةلالث جورلا لءإ اذه ىف دومسم نب هقا دبع ةني_هب مکتب منش نا : لاقف هتلأف - روعالا ثراحلاو ةديبع

 ضئارفلا با کیف اني ورو « موس دجالو مبس خال و لاراا سأر نم سدسلا وهو قبام ثلث مالا و فصنلا موسأ

 نب دیعس جرخأو « دج ىلع امأ الفي نأ ناهرکب هللا دعو رم ناك: لاق یعخنلا قیرط نم ىررثلا ناءفسا

 عم دجلا تاس ةر درعسم نيأو رم ناك: لاك ةلضن نب دبع ىلا جی دح او د:تسا ةبوش يآ نب رکب وأو ررصء



 ضفارفلا باتك مو ۳۲

 مث : دازو ءاوس هلثم رصآ نب دم هجرخآ و « ةوخإلا ةساقم نم هل اريخ دلا نوكي نأ نيبو هنيبام ةوخالا

 نيب و هنيبام ةوخ الا عم هب م اقف اذه ی: کگءاج اذاف ‹ جلاب ادفعجا دق الإ انارآ ام هللا دبع ىلا بتک ربع نا

 نب ةديبع ىلا حيحص دنسب 0 نب دم جرخأو . هللا دبع كلذ ذخأف ء مت اتم نم هل اريخ ثاثلا نوكي نأ

 یا انإ : هللا دبع لا رع بیک مث « سدسأا هیطء؛ ربع ناکو : تو i ناک : لاک وربع

 امهيأرف ةديبع لاق ء سدساا هاطعاف  ةفوكلا ىنعي  اذهاه ىلع مدق مث « ثلثا هطعأن دجلاب انفدجأ دق نوکن ن نأ

 لوحت مث ثاثلا دجلا یطعب ناك ابلع نأ ةليضأ نب ديبع قيرط نمو . ةقرفلا ىف امهدحأ یار نم ىلا بحأ ةعاملا ق

 قبرط نم یمرادلا ج رخآف تباث نب ديز امأو . ثاثلا ىلا لوحت مث نسدسلا هيطعإ ناك هللا ديع نآو سدسلا ىلإ

 دبع یت ربخآ بهو نبا قارط نم قجیلا جرخأو 2( ثلثلا ىلا ةوخإلا عم دجلا كرشي دير ناك : لاق یرصیلا نسما

 رک ذف تباث نبديز لآ ءاربكن مو تراث نب ديز نب ةجراخ نم ةلاسرلا هذه دانزلا و آ ذخأ : لا دای لا یآ نب نجرلا

 ثا ری« لوا دا نأ یرب رع ناكو « دجلا نم مهخأ ثاریع ىلوأ ةوخإلا نأ ىنأر ناكو تب ا نب ديز لاك : اما ةصق

 دائزلا نآ نبا نم سب وأ نآ نب ليعامسا نع یضاقلا لسعاءما قبرط نم مرح نبا هجرخأو , ةتوخإ نم هنبا نبا

 نيم ولأ ريمأ ناكو دما نم مهخأ تاري قحأ ةوخألا نأ فأر ناك : لاق هيبأ نع طز نب ةجراخ نع هيبأ نع

 دیه جرخاو « دمز نع لقنلا فاتخاف : تلق . مان و ةوخالا ةرثک ردق ىلع هارب یذلا هجولاب معما رم ینهب -

 ايا هاطعا ثلثلا غلب اذاف ثاثلا ىلا ةوخالا عم دا كرشي تباث نب ديز ناك : لاق | ميهاربا قيرط نم قازرلا
 ةوخالا ثرو الو ءافشالا ةوخ الا عم ب بألا نم ةوخالاب مساقیو هیخآ ىلع درب مث * بالا کا و ةوخالاو

 ةوخالاب دجلا هتاداعم ىف ةباحصاا نيب نم ديز درفت :ربلا دبع نبا لاق . ۳ دش دا عم مآل اخآ | ىطعي الو ايد يش بالا

 نوثربال بالا نم ةوخالا نال كلذ ىف ىف ض'ارفاا ىف هلوقب نيائاقلا ءاهقفلا نم ريثكه فل اخو ءاةشالا ةرخالا ۳۳

 امنا : لاقف كلذ ند ادیز نابع نا لأس دقو « ةماق( ا ىف دجلا ىلع فرح هال مرعم مه اعدال ىنعم الف ءاقشالا عم

 ني ديز لوق ىلا فوم وبأو ىعفاشااو كلام بهذ : یواحاماا لاتو . كيأرب تنأ لوقت اک ىنأرب كلذ یف لوفأ
 هاطعا هل ارييخ ث كثاثلإ نايك ناو ثاثلا نم 4 اريخ ةمساقتملا تمادام 0 ءاتشا ةوخإ ؛ءم ناک نا دوجا یف تب

 ةوخالاو دجاا عم ناك اذاو , ءاقشآ اوناك ولو ةوخالا ونب الو أيش دجلا عم بالا نم ةوخالا ثرئالو هايا
 هصقني الو سدسلا نمو قبام با نمو ةماقاا نم ةلالثا ريخ دجلا ىطعأ مث مچ ادب ضورفلا باعا نم دحأ

 ناکو فسوي ربآ لاق ء دجلا ف فتو هنأ نسلا نب دمحم نع ماشه یورو : لاق . ةيردك لا ىف الا سدسلا نم

 یذ عم هلو هذخأ هل ظحأ ثاثلا ناك ناو ة وخالا دحا وك هنأ دجآ بهذمو « ىلع لوقب دجا یف لا ىلا ىلا نبا

 ةداملا ةمبرم ىمست اهيا راشاا ةيردك لاو . عيملا سدس وأ قابلا ثاث وأ خاك ةمساقم نم ظحاألا هدعإ ضرف

 كألثلا ماللاز ف ىلا جورالف دچ و تخاو ماو جوز ىو اپیسق ف ًاوفلتخا نكلو ةءبرأ اہآ لد ارمجآ مجد

 « ةيأ امك دجللو ةعب را تخالا و ةّدس مال و ةا جوزلل ن رشعو ةءوس نم حص و ؛ فصالا تخالا و سدسلا دچااو

 مهضخإ ابمظن دقو

 عفاو ضرفب مهتیم ثاريم مجب عزوي ةملرأ ضرفام
 عماج كح مهناثا قبي امثلثو عيجلا ثا دحاولف



 كيدحلا ٩۷۳۹ ۳۳
 س سس سس

 عبارلا بیص) قب امو قبب ىذا یا اذ لعب نم با ال و

 نآ ىلع لد هزآ ةلاسااب هةم هجوو« هح رد مد قو «شئارغلا ارتقا ۲ ساع نبا گو د> ملا ركذ م

 نم هب جتحا دقو : لاطب نبا لاق ؛ مدقیف برفأ دجلا ناك.ف ع لل سائلا برف ال فرصب ضرفلا دعب قبب ىذلا

 ثاثلا نم مالا بجح ىف دلولا ماقم موقي هن لو ءالولاب دفتر هنأ لیلد يملا ىلا برفآ هناف خالاو هجا نيب كرش

 پالا نم ىرقأ نبالاو هيبأ دلو وهو ثيملاب ىلدي خالاو هئبا دلو وهو ثرملاب دم اما دجلا نالو دلا ىلا

 دجلا بیصهت و ةونب بيصعت خالا رصف بالا كلذك الو سدسلا لا بالا درو لاملاب درفنب نيالا نال

 دجلا ابطتسي لف تدرفنا اذا فصنلا ارضرف تالا نالو ء ترالا ىف ةوبالا نم ی ولأ ةوتبلاو ةوبآ بیصعت

, نأ هيلع هييصعت ةوق نم عتماف دلا ںالڼع هتخآ بصعم) خآلا نالو « تنیلاک
 دا: لیپسلا لاقو . هب طق

 لاق ناف ثامیاا ىف بابسالا یرفآ ةدالولاف بالا ةءالوب ىلدي هال هدم اببس یرفآ تالا ىف خالا نکا و لصأ

 ادلو سيل دلولا دلوو ابوق موس راصف ةوخآلا دلو هوبأو هدلاو تدلو ایا هل ليق تملا تدلو اضيا انو دجلا

 هحرش مدفت دقو ركب ىنأ لضف ىف اضيأ نمابع نبا ثيدح ركذ مث . ةدلولا قلطم ىف هکراش ناو ةطساوب الا

 «ابأ هاضق لاق وأ ابآ هلزنأ » هلوق اذكو هعوارلا نم كش « ريخ لاق وأ لضفأ ه هوقو « بقانملا ف قوتسم

 مريغو رول عم جو زا ثاديم اپ - ۰

 هللا ىضر سابع نبا نع » ءاطع نع حيجن ىنأ نبا رثع ءاقرو "نع "فسوب نب لم ایزو - ۹

 ”ظح لثم ركذلل لمغ ؟بحأ ام كلذ نم هلا "خسنف ؛ نيدلاولل "ةيصولا تناکو « ءلولل لالا ناك : لاق امه

 « عبرلاو رطشلا جواو عيرلاو نمثلا تأمل لّمجو « "سدسلا اههنم دحاو لكل نبوبألل لمجو « نييشالا

 ند دلولا هطحم امتاو لاحم جوزلا ظةسي الف نیئراولا نم ىأ ( هريغو دلولا عم جورلا ثاديم باب ) هلوق

 ¢ ندلاولا ةيصولاو كولا - تيا نم فلخلا ىأ لالا ناك » سايع نبا ثیدح هيف رکذ ٠ عبرلا ىلا فصلا

 دابشتسا : رياملا نا لاق . دملا قو ائتمو ادنس قوتسم كانه هحرش تركذو اياصولا ىف مدقت دقو ؛ تردا

 اغأو ةيآلا لوزت ببس ريرقت ىلا هنم ةراشا حضاو ةيآلا نم ليلدلا نأ عم اذه نابع نبا ثید# ىراخبلا

 ىلا ةراشا ( هللا كيصوي ١ یهو اهتخسن ىلا ةالا ىف نأ لیپسلا داقأو « ةغوسنم الو ةلوؤم ريسغ اهرهاظ ىلع

 ما ةخوسنملا ةيألا ىف لاق ثيح یاب ألا نم اهريغ فالخ ماودلا ىلع لادلا لمفلاب ربع كاذلف  اهرارمتسا

 (سد.للا بم دحاو لكما نيوبالا لمجو ) هلو . ۵لا ( ريخ كرت نا تولا کدحآ رضح اذإ ميلع بتک

 دالوآلا ترثك نا امهب فحم الف هيف ارمتسيل امهنيب ةيوسنلاو كلذ نيدلاولا ءاطعإ ىف ةكحلا نأ ليبسلا دافآ

 « اهوجتو ةيب ربا نم ثيملا ىلع امهم لك هقحتسإ امل ةوغإلا وأ دلولا دوجو عم كلذ ىف امبلإب یوسو ؛ الثم

 تضوعو « كاذ و4 ةرصنلو قافنالاب زارتمالا نم بال ال ة وخ لاو دلولا مدع دنع مالا لع بألا لعفو

 دسيمح نب دیعجوخ او -- اصخلم ىهتنا . دل ولا ةايح لاح ىف ربا ف بألا ىلع ارایضفتب دلولا ساب كلذ نع مآلا

 ماع قافنالاو مرحاكت] لرت 3 مممابس ذخأو ةوخالا بجح بألا نأ لعلا لهآ ضعب نع ةداتق قیرط نم

 مآلا نود
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 ضن ارم بانا - مم

 هريغو رولا عم جوزلاو ةأرلل ٍثاربم بسا ست ۱

 یه ۷ لاق هنأ رب د یا نع 3 بيلا نا نم باهذ نبا نع بالا ايثدح ا اش د ۰

 ةرغلاب 0 يد ىلا ةأرمل "نإ ٤ 4 ةمأ وأ رد ف اتیم طقس "ناب ی نم رةأرما نينجا ىف tf ا "لوسر

 ۰ لامي اممم دحاو ثرإ طقس الف نی راولا نم ىأ ( هريدغو دلولا عم جوزلاو ةاراا تا ربه باب ( هلوق
 ةمق ىف ةريره یا ثر لح هيف ركذ . نمثلا ىلإ عبرلا نه ةأرملا ط#و « عبرلا ىلإ ف مذأأ نم جورلا دلولا طح لب
 ةيصغ ىلع لقعلا نأو ةرفب نینجا ىف ی ىنلا ىضقف ةبراضلا تنام مث انینچ تطتسأف یرخالا تبرض ىلا ةأرملا
 هجوو . ىلامت هللا ءاش نإ تابدلا باتک ىف قوتسم هحرش ىتأيسو « اپجدزد نیل ةيراضلا ثاريم نأو ةلت ال
 عم جورلا ثروف امنع اولقد نيذلا اهتيصعل ال ابجوزو نیل ةبراضلا ثاريد نال « ةرهاظ ةمجوللا ىلع هدم ةلالدلا
 كانه ناك ول اذكو . نيتلا نبا كلذ ىلإ راشأ ؛ دال وآلا عم مالا تثرول تيملإ وه پلا ناك ول اذ کو , ہدلو
 دلو ريغإ ةبصع

 2 تالا مم تا وخألا "شا ريم ساپ -

 لاق دوسألا ند مهارإ نع ناواص نع ةبعش نع رفعج نب "روغ انج دلاخ نب رش اره - ۱
 انيف ىضق : نايلس لاق مث « تخالل فصنلاو تنبل فصلا : هت هللا لور دهع ىلع لبج نب ذاعم انيف ینق»
 »€ کک نا لوسر دبع لء رک ذب لو

 هلا دپ لقد لاق لیره نع سوق فأ نع ن اوفس انثدح نج رلا دبع ارح سابع و رع اش - ۲
 « تخاللف ىقب امو سدسلا نبالا_ةنبال وافصنلا ةنبالل : 2ك ىنلا لاق : لاق وأ « تیبا ءاضقب اف نيضقال

 تانيلا ةيصع تا وخالا نأ لع | رعجا : لاطب نبا لاق ( ةيصع تابا عم تاوخ لا ثاديم باب ) لوق
 دادم ثر دح قام ىلع قابلا فمالا تخالا و فصنلا ینیالا اتا و ا الإ فاع نف 0 تالا نع لضفام نا ریف
 فما تيللف نبا یش و اتخآو اتنب فل باو 3 قام تءاللاو نائلا امباف اتخآ و نيءأإ فلج ناو
 , نيالا نم شک | نثربال تائبا نآل « دومسم نبا ثيدح ىف ام ىلع قبام تخالو نیئاثا ةلکمت نبالا تابلو
 ءىش تخالا سیا و ةيصولا قبامو فلا تذبل لوق ناک هنأ سارع نبا ا كلذ نم “یش ف فااخن مو“
 وأ تنبلا لع لضفلا در ةيصع نكت مل اذا « ةبصعلل قایلاو یضم اك نب ٩۱ تنبو تنبللو نائلثلا نيتنبلل اذكو
 ةجرسو : لاق ۰ رهاظلا لمآ الإ د ۔حآ كلذ ىلع سايع نا قفاو و : لاق . كلذ ىف ثحدلا مدت دقو . تانیلا
 ىف اطرش لمج ا] ( تخأ هلو دلو هل سيل كله ژرما نا ) ىلامت 4وف ىف دلولا مدع نأ رظنلا ةبج نم ةعامبا
 ي ثو نأ كلذ عدم لو 3 ضرفآ طة. طرشا مدسع اذ ۰ اتاط: اش روت ىف ال ةيثرولا هب مماقت یالا ابضرف



۲a ٩۷۳ - 1۷:۱ ثيدحلا 

 امر هنأ ىلع اومجأ دقو , دلو اهل نكي م نإ امر وهو « دلولا مدع دنع هتخأ نم خالا ثاريم ىف طرش اک رخآ

 عم فصلا ذغأي نأ كلذ منع لو« دلو نکنی ملاذا اطرش جوزلا ثاريم ف فصالا لمچ اك وهو « تنبلا عم

 هللاو تالا كلذک.ف « الثم مع نبا ناك نا بيصعتلاب رخالا فمألاو ضرفلاب ف مالا فصن ذخأيف تنبلا
 هع ىرارلا ميهار لاخ وهو دیز نبا وه دو-الاو یعنی وه مهاراو شعالا وه ( نايا ی ( هلوق : لا

 ش*الا وه ناماسو ةبعش وه كلذ لئاقلا ( لع هللا لودر دبع ىلع ركذي لو انف یضق ناماس لاق مث ) هلوق

 « ب هللا لوس دبع ىلع هلوق تابثاب الوأ ثيدحلا ىور شمعالا نأ هلصاحو ۰ روکذلا دنسلاب لوصوه وهو
 ايركذ نب مسافلا نع ىليءامسالا هجرخأ دقو ء افوقوم نوكسيف امتودب ةيمو ةلأسملا ىف حجارلا لد اعوفم ن وكمأ

 ا د لعالا دید نب دمع انثدحو مسافل لاق دعب ناماس لاق : لاق نکسا هل« هعف ىراخيلا خيش دلاخ نب رشب نع

 دوسالا نع رخآ هجو نه « تالا ثاريم باب » ىف یه دقو : تملا , ءائيف ذاعم كذب ینعق د ظفلب هدنسب دلاخ

 كلذ نأب رشم هقايسو « هركذف لجر نع هانلأسف « اديمأو املعم نیلا لبج نب ذامم افاتا » لاق دید, نبا
 هجرخأ و ؛ هریغر ةاكرلا پاتک ىف اعرص ین اک نعيلا ىلد هرمأ ىذلا وه "ا ىنلا نال کم ىنلا دبع ىف ناك

 لی هللا یو نمیلاب وه » دازو « هركذن .۰ ثرو اذاعم نأ د دوسالا نو ثلاث هجو نم ىنطقرادلاو دواد ربأ

 هركذف « 2 هقا لوسر هثمب نيح ذاعم ائيلع مدق» درسالا نع رخآ هجو نم ینامقرادالو « ىح دموي

 سيق وبأو ىروثلا وه نامفسو ىدبه نبا وه ( نجرلا دبع ) هلوق . كلذ ف تدجو ام حرصأ اذهو . راصتخاب

 ةصق هيفو سيق ىبأ نع ةبعش قرط نم باوبأ ةمبرأب اذه لبق هثيدح حرشو هركذ یضم دقو « نمحرلا دبه وه

 نم كش ومف « علی ىنلا لاق لاق وأ د انه هلرق امأو « يب ینا ءاضقب ايف نيضقأل د هلوقب هيف مزجو ىمرم ىبأ

 ىضقأس و هریغو اسلا دنع نايفس نع هريغو عيكو ةياور قف « ةدايزلا اوتبئا ةاورلا رثک او « ةتاور ضعب
 اريمأ الو ایضاق نكسي مل ذّمموي دوعسم نبا ناف ايّتفلا هيلا ةبسنلاب ءاضقلاب هدارمو « گی هللا لوسر ی ۱« امف

 ةوخالاو تاوخألا ثا ری اپ - ۳

 ارباج تعم » لاف رذکسالا نب دم نع ”ةبسش انربخآ هللا دبع انربخأ نام ن هللا دبع |شزوم - ۳

 تاقف تقفأف هوضو نم ىلع حضن مت أضوتف ءوضوپ اعدف « ضيرم انأو عي ینا "ىلع لغد : لاق هنع هللا یفر

 « ضئارفلا ةي تازبف « تاوخأ ىل ام نا لوسراپ

 ضرفلاو « ضئارفلا باتک لوأ ىف روكذملا رباج ثيدح هيف ركذ ( ةوخإلاو تارخالا ثاریم باب ) هلوق
 مدقو « ىلوالا قیراعب ةوخالا فاصملا طبنتساو « دلو هل نكسي مل ةنأ ىضتةي هناف « تاوخأ ىل اما » هلوق هنم

 اوءجأ : لاطب نبا لاق كرابملا نبا وه دنسلا ىف روكذملا هلا دبعو « ثيدحلا ف نب خرصتل ركذلا ىف تاوخآلا
 ىلع دا عم مهف ازفلتخاو « بألا عم الو لفس ناو نبالا عم نوئربال بالا نم وا ءاقشألا ةوخالا نأ ىلع
 ميجا خال و ناثلالا اد.عاصن نیتنبلو فمنلا تاوخالا نم ةدحاوللف كلذ ادع امو « هيلا ةراشالا تضم ام

 حقي لو « نآرقلا هياع صن اک نيرن الا ظح لثم ركذللن ءاسنو الاجر ةوخ] اراک ناو « ةب وسلا ةمسقلابف داز اف

 یرابلا حق ۰ ۱۲ € © -- م



 ضئارفلا باتك مه ۳۹

 “یآو لع ناکو < ptt كرشي : رولا لازف قم خاو مال نيتخاو ماو جور ىفالإ فالتخا كلذ لک ىف

 « الا شئارملا عفرغتعا دقو ةبصو ما ملا ةوخالا عم .اةشأ اوناك ولر ةوخالا نركرشي ال یموم او
 نييفوكلا نم عج لاق كاذبو

 "تخلو "دو 4 سیا كله ونسآ نإ قالکسلا ىف 'كيتني هللا لق « كن و سر )اإ - ٤
 ۳ وخ] اواک ناو « كرت ام ناثلثلا امماف نبّدذكا ادناک ناف دلو اه نكي | نا اهثرب وهو كرام فصن اهلف

 4 مع ءىش *لكب گاو « اض نأ مل هللا نر « نییتنألا ظح لثم رکذال ءاسنو الاجر
 رقیآ رخآ لاق هدع لا یضر ءاربلا نه » قس یبآ نع لیئارس نع یسوم ت لا ديب اش = ۶

 ( ةالكلا ىف 23 هللا لق كن وتكسب : ءاسنلا ةروس ةمئاخ *تازن
 رخآ و هنع قحس) ىبأ قیرط نم ءازلا ثیدح هيف راذ 4 ةالكلا ىف ف هللا لق كن و تفت سي باب 2 لوق

 ثاريم ىلع صيصنتلا نم امفام كاذ دارآو ءةالكاا ىف ميتفي هللا لق كن وتفتسي : ءاسنلا ةروس ةا تارت ةبآ
 ءاج ١» نحرلا دبع نب ةلس ىبأ نع قع ىنأ نع رخآ هجو نم « ليسارملا » ىف دواد وبأ جرخأ دقو « ةرخالا

 ٠ ن سم جي ىف عقوو . « 8ال هنثررف ادلاو الو "دلو كري مل نم : لاق ؟ ةلالك-اا ام هللا لوسراب : لايف لجر
 ق هتعجارام "و هللا لوسر تمجارامو « الكا نم ىدنم مآ اش یذما عدآ ۷ ىنإ » لاق مث بطخ هلآ رع

 ىف فلتخا دقو . « ءاسنلا ةروس رخآ ىف یتلا فصلا ةآ كيفکب الأ : لاةف ىردص ىف هعبصأب نمط ىتح ةلالكساا
 ؟ تأبلا عم تخالا ثرت له تخأو تاب ىف فلتخاو « دلاو الو هل داو ال نم هنآ ىلع روپمباو « ةلالكلا ريت
 ةلالكلا نال سارلاب طبعحا ليلك الا نم ةلالكلا : یءسلا لاق ؟ ةوخالا همم ثرتالف بالا ةلزبم لی له دجلا ىف اذکو
 ردصااب الك يملا ءابرقآ ىم“ و « ةيارقلاک ردصم یهو « نيفرطلا نم تیااب تطاحا ىأ ةبصملا تالكست ةثادو
 . ازام ةثرولا ىلع ةلالكلا قلطت و « ةلالك نع هوئرو تاق ردصلا تينع نإو ةيارق ووذ ىأ ةيارق م لاقي اك
 . ظفللا ةقيقح ىلا رظذن ريغ نم ىنءم هريسفت ةدارا ىلع الإ تیلا الو لالا ةلالكلا لاق نم لوق حصا الو : لاق

 اهف عقب مل هنآ عم تنبا عم ةوخالا ابف ثري ال ءاسنلا نم ىلوالا ةبألا ىف ةلالك_ا نأ بجملا نمو : لاق مث
 لوالا نأ اهيف ةكسملاو ؛ تنبلا عم ترو اهبف تخالا نأ عم ةيناثلا بالا ىف ةب ديقو « دا و هل سيل هلوقب دییقتلا .

 , ديقلا نع ثروب فا ىنغأف لاملا عيمجي ةظاحالا ءاضتقم ناف ( ترو لجر ناك ناو ) لات هلوقب اف ربع
 ركذلا اف دلولاب دارملاف : ةيناثا ةبآلا امأو . اهئاري طبع ىأ (داو احل نكي مل نا ار وهوا ىلاعت ةرق هلثمو
 اب لالدتسالا : ريزملا نا لاقو . تنبلا عم تغخالا ترو كلذلف ثرون ظفاب امف رعي و هر رقت مدقت 3

 روك ذلا طرشلا نأ لء درطا دق ضلارفلا تابآ  فرعلا نأ وهو « ادج فرطل ةبصع تاوغخالا نأ ىلع ةلالكلا

 هلوق كلذ نف « ثاريملا ردق ريغتر نأ طرشلا دجوب مل اذا هنأ میفیف « تاریلا لصآل ال ضرفلا رادقا وه اهف
 ريغتف ( كلثلا همالف هاوبأ ةثروو دلو هل نك مل ناف « دلو هل ناک نا كرت ام سدسلا امهنم دحاو لكلا هيربالود)
 مل نأ فصنلا اباق تخالا ىف درطي نأ كلذ سايقف « ةجوزلا قو جورلا ىف اذكو « ثاريملا لصأ ريغتي لو ردقلا



 دیدن ا ۷4٥ - (٩۷ ۳۷

 مزل الو ) بیصماا الا هلا ريد لدو كانو سيار « ثرالا لصأ ريق و ردةلا ريت ناو ناک ناف ء دلو نكي

 ىف مالكلا مدقت دقو . لعا هللاو لالا ىلع هادع ام قبیف عامجالاب جرخ هنال نالا عم تخآلا ثرت نأ كلذ نم

 ءارلا لاقف لزل ام رخآ نيم ف فلتخا : قامركلا لاقو « ةرقبلا ةروس ريس: رخآ ىف نآرقلا نم لزل ام رخآ
 نیم ادصلا نيب فالتخا !ذهو « ابرلا :a ةرقبلا ةروس رخآ ىف مدقت 3 سايع نإ لاقو « ءاسنلا ةروس ةعاخ : ایه

 مدت 13 لرا عمجا ناب بعلت و ۰ ه:ظر لات أمهم الک نآ ىلع لهدف & ىذلا نو كلذ lage دحا و لب و

 كانم ةئأيب

 جوز رخالو مالا أ امدَحأ مع یبا بيس - ۵

 ناقصا ا قب امو سدا مألا نم خالاو فتا جو زا : لع لاقو

 ةريره ىبأ نع » حلا يأ نم نيصح ىلأ نع لیئارس نع هللا دی انربخأ دوم اش - ۰
 « ةَبصملا ىلاومل هلاف "الام رو تام نف « تا نم نینمزلاد 'ىلوأ انأ هل هللا لور لاق : لاق هنع هللا یر

 لايملا : لكلا . « هل "عد الف « یو أف اعايض وأ الكك رن نمو

 نعد هيبأ نع سواط نس هللا دبع نعرحور نع میر ی ا اين لح مطب ù ما اشو — 1

 «رکذ لجر ىلؤألف ”ضئارفلا تكرت اف ءاهلهأب ضفارفلا اوقلآ : لاف لب نا نع سابع نبا

 جردن مث ناب هنم تنأف ةاما جوز الجر نأ اهتدود ( جوز رخالاو مالا خا ایه رج آ مع یبا باب ( هلوق

 تجوزنف هم ةنباو همال ىناثلا تخآ یرف تنیب هنم تنأف هوخأ امج ر ف ةيناثلا قراف مث رخآپ هنم تت اف ىرخأ
 مالا نم خال و فصل جرؤلا ىلع لاقو ( هلوق ۰ اع یبا نع تنام م ابع نبا وهو لرالا نالا تيل هذه

 اخآ هن وكل سدسلا رخآلا یطمی و اجوز هن وكلا فصنلا ىطعي جوزلا نأ هلصاحو (نافصن اههنيب قب امو سدسلا

 ضورفلاب ثلثلا رخالا و بيضمقلا و ضرفلاب ناثلثلا لوالل حميف ةبوصدلا قیرطب امهنيب مسقيف ثاثلا قییف مآ نم

 خيرت ىتأ : لاق لامغ نب مک قا رط نم رو صام نإ ديوس هع ها یعر ىلع نع هلصو رثاألا اذهو « بيصعتلاو

 اوتأف , مالا نم خالل قابلاو فصنلا جرزلل لم اب. اهوخآ رخالاو اپجوز امهدحآ ارمع ىنبا تكرت ةأسما ىف

 هللا باتكب : لاقف ؟ ها لوسر نم ةنس وأ هللا باتكيأ تيضق ام : لاقف حرش ىلا لسرأف كلذ هل اورکذن ايلع

 م قا ام خالاو فلا جوؤملا لاق لف : لاق )ا بانک ىف ضعمر ىلوأ مهضعإ ماحرالا واوأد) لا ؟ نبأ : لاو

 قيرط نم یرادلاو نوراه نإ ديزي جرخأو ۰ امهتؤي ق م مق 9 سدا مالا نم خاللو فصنلا جورلا ىطعأ

 هحرب : لاقف . هلك ل املا مالل خالا ىلمعي ناك هللا دبع نا هل ليقف مال خأ امهدحآ مع ینبا ىف ىلع فآ : لاق ثراحلا
 قااو : لاطإ نبا لاق . ادیب قبام تمسق 9 سدا مالا نم خالا تيطعأل ازآ تشک واو ام ناک نا هللا

 ح# یذلا - جررلا بهت دعا 2 ىذلا یعب - لاملا عیج : دوعام نبأو رع لاقو ۰ دوبجلاو تبأث نإ ديز الع

 اوجتحاو « رهاظلا ل-مأو روث ىنأو نسلا لرق وهو  بیصعلاب قابل الو ضرفل اب نحدسلا هلف نيتبارقلا



 ضئارفلا بانك - مه ۲ ۸

 رجلا ةجحو « مأب برفا هنوكل لالا بهو: قیقشلا نأ بال رخالاو قیقش امهدحآ نیوخآ ىف عاجالاب

 «ةبصملا ىلاوا هلاف الام كرثو تام نف » ظفاب بابلا ىف هدروأ ىذلا ةريره ىبأ ثيدح ىف یراخبلا هيلا راشأ ام

 ىلاو ) هوت ف ريمفتلا لهأ لا اذکو . دحأ ىلع ادحآ لضفي مو ماب یو « معلا وثب ةبصملا ىلاوم دارملاو

 سايع نبا ثبدح نم اضيأ بالا ف روک ذمارخآلا ثيدحلاب ارجتحا ناف . معلا ىنإ یا ( ارو نم ىلاواا تفخ

 ضتارفلا اوةملأ ,دقنا و « ءاوس بيصعتلا ةمج نم امهنأ باوماف « ركذ لجر ىلوالف ضأارفلا تكرت اف د

 هضرف مالا نم خالاو هضرف جوزلا ذآ الف < برفالا وهف ءىث قا ناف مق ضورفلا بامسأ ارطعأ یا اله اپ

 ةثالثلا نأ مع نبأ مدحا مالا ةوإ ةثالث ىف اومجآ دقو . ءاو كلذ ىف امهو بيمعتلاب وروم قام راص
 بالا نم ىلوأ نبالاف « ةدودجلا مث ةوبالا مث ةوئبلا بيصعتلا بتارم : ىرزاملا لا. معلا نبال قابلاو بان

 بالاو « ةدودجلاو ةوبالا ىف كرا( اب نوبستني مآل مهنبو ةوخإلا نم ىلوأ وهو« سد هعم هل ضرف ناو
 بالاك هل ةوخالا ىنب نم ىلوأ درج لاو « هدوجو عم نواعقسیا نوبنة:ب هب مال دلا نمو ةوخإلا نم لوا

 ةوبأآلاب ةوغالا بيصعت نال مهنب و ةمودعاا نم ىلوأ موابو ةوخالاو « نوبسّنب ةب ما ةمو علا نمو « ممم

 مءزب عم ةمومعلاو موزب عم ةوخإلاك ىل وأ برفألاف « برقلا ف نوفلت مو مییترت اذه « ةدودجلاب ةمومما و

 ةمودعلا قو مجاب ىف لاحلا اذکو « مدق بال خآلا عم قرقشلاک ةدايز امهدح الو برفلاو ةفبطلا ىف اوواست ناف
 نبا ذخأیف حیجرتلا رم"سپ ليقف مل خا اهدحآ ىنباك هيف امهام ريغ ینمع حيجرتلا ةدايز تاک ناف « مجاب و

 نيديس نباو نسحلاو خیرشو دوءسم نباو رع لوت وهو جوزلا ضرف دعب قبام ميج مال خأ وه ىذلا معلا
 هضرف مالا نم خالا ذخأي لب : اولاقف روا كلذ أو « بپشآ نع لقنو درادو ىربطلاو روث ىبأو ىمخنااو

 اربأ طرشلا نال حيجرتلا قبرط بال خالا ىلع قرقشلا مدقت نيبو ةروصلا هذه نيب قرفلاو « اهنیب قابلا مهقیر
 فالض بي معقل اب ةفلعتلا برقلا مچ ىف هقبفش كراش قيقشلا نال بيصعتلا ةبجا بسانم ىنمم هيف نوک نأ
 ثدح دقو یسوم نبأ وه هخيش هللا ديبعو نال.غ نبا وه ( دو 1 لوح ( هلو : ملعا هللاو ةروک ذاا ةروصلا

 نب نام وه هلوأ حتفإ نيصح وأو یا نآ نإ سو نبا وه ىلئارسإو ةطساو ري#إ اريك هنغ ىراخبلا

 هجاوزأو د انه لیصالا ةياور ىف داذ ( مهسفنأ نم نینمژااب ىلوأ انأ) هلو . نامما ناوكذ وه خاص وبأو مصاع
 یمالا مال یه : لاطإ نبا لق ( هل ىعدآلف ) هلوق . انه اه ىنممال ثيدحلا ىف ةدايز یهو : ضايع لاق « موتابمآ

 رابخ لا و كأي ملأ » هلوةك زئاج نيعلا دمب فلالا تابثاو امجف ابلاغ راولاو ءافلا عم نكست دقو ردكسلا اا

 تبث ( لايعلا لکماو ) لوق . هعايزو هلكب موقأ هل ىآرعداف ىنعملاو « مزجا عابشالا مدع لصالاو « ىمنت
 بدصإ مآ لك ىف ىل.عتسا مث لا لكدلا لصاو ؛ یمشکلاو ىلمتسملا ةاور ىف ثيدحلا رخآ ىف ريسفنلا اذه

 ةلالك لکو هل هسفن ثبات مل مالا نع لکو ليلك وهف هرص) "لک : سأسالا بح اص لاقو « هدارفأ نم درف لایماو
 عیدز نب ديزي خیش حورو " ضآارفلا لئارآ ف سابع نبا شبا لح حرش یضم دآو « ةبارقلا غولب نه رصث ىأ

 قىرنملا مماقلا نبا وه هيف
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 تا ا سس ل كل اه ۱ ٩۷۷ كثب دحلا
 نب دیعس نع ةحاط انثدح "سیردا مكن دح ةماسأ ىبأل تلق لاق مهار نب حسا شر اس ۷

E ۳تادقاع نیو لاو« ادلج لكل  oleةنيدملا اومدق نيح نورجاماا ناك : لاق (  

 انلج لكلو آل تلزن امن « ree ىنلا یخآ ىتلا وال هحر یرذ نود "یرحابلا یراصنالا رب

 (کنایآ تدقع نيذفاو )امن لاق ( یلاوم
 مالل دجلاو 3ااو لاخلا : فانصأ ةرثد مو ؟ ال وأ نوئرب له ممکح نايب يا (ماحرالا ىوذ باب ) هلو

 نف , میم دحأب ىلدأ نمو مالا خآلا نباو مال لاو ةمعااو معلا تنبو خآلا تفبو تعألا اوو ىذبلا داوو
 نانا ىوتسا اذاو «ةلالاو لافاو ةمعلاو ملا مث خالا تائنبو تخل دالوأ مث یابلا دالوأ مالوا لاو مدو

 تلق ) هلق . يوهار ناب فورعملا مامالاوه ( ميهاربا نب قحسا) هو . ةيصعوأ ضرف بحاص ىلا برق مد
 « فرصم نبا ره هضيش ةحاطو « هللا دمع دلاو یدرالا نحرلا دبع نر طرب نبا یا ( سیرد] مدح ةماسأ یال

 ةحلط نم سيرد] عمس » هرخآ ىف لاو ةماسأ ىبأ نص د“ نب یلعلا ةاود نم ريسفتلا ف فئصملا ها

 نآ نع هللا دبع نب نوراه نع دواد یا ةياور ق عقوو .ىناثلا انه حرص قو « سب ردإ نم ةماسأ وبأو

 بب رک یا نع فاجناا نم ليعامسالا هجرخأ اذكو « فر هه نب ةحلط انثدح ديزي نب سيردا ىئدح د ةماسأ

 : لاق ٠ مثاعأ ت.قاع نيذلاو یلاوم انلمج لكلو ) لوق . بيرك یبآ نع یربطلا دنع اذيكو « ةماسأ یپآ نع
 « :pf ىنلا ىخآ ىلا ةوغالل هحر ىوذ نود یرجاباا ىراصأالا ثرب ةئيدملا اومدق نيح نورجابملا ناک

 عبج ىف عقو اذدك: لاطب نبا لاق ( کناءآ تدفاع نيذلاو و اخل ؛ لاق ( یلاوم انلمج لک۔او إل تازت اهل
 لكاو) ةخسائا و حن اه یدقاع نيذلاو) ةخوسناا نا باوصلاو (عن اا تدقاع نیذلا و 2 اخ خسنلا

 1 لاوم اناءج لک او رال هذه تاز الف و ظفلو كلذ ناب ىربطلا ءاور ىف عقوو لاق € لاو« انامچ

 ىرإطال هار ام لثم ةماسأ ىبأ نع دع نب تلصلا ةياور نم ريسغنلا ةلافكللا ىف مدقت دقو : تلق . « تخل
 «ةثرو ( ىلاو» lar لاو لاق هيأ رهو ىرغأ دمو هفاس یف نآ عم ۰ لرا یراخبلا قام ىلا هوزع ناک

 ءاضيأ هرقل نأ دير ءیش ءادتبا 4 مد أ تدفاع نذلاو 2 هلوق نأ ىلا راشأو « ةثرولاب ىلاوملا ريسفت دانأف

 دو ‹ لاطب نبا لاو اک الکش» امت ا هلو قبو ) تدفاع نیذلاو ۳ لات مث و تام" ةاور ىف عقو هنأ هديؤيو

 لعافلا وهو اهتخسن ىف ريهضلاو ةالا ىلع ال ةاخاواا ىلع داع اتخذ ىف ريمضلا : لاف ةيشاحلا ىف ريذملا نبا باجآ

 مالكا لصأو « ريما نم لدب (مناعأ تدقاع نيذلاو) هلوقو (ىلاوم المج لك-اوإ) هلوق ىلع دومی رنتسلا

 نيالاو المج ةيأ اخه لعق : امركلا لاتو (کن ایا تدقاع نيذلاو ) تغسن اوم اعم لكلو ل تارت ا
 ىراصنالا ثري » هلو ربع ةنأ وهو رخآ عضر» اضيأ انه هقايس ىف عقوو : تاق ء ىنعأ رامذاب بوص:» تدفاع

 . ةلا ىف اء خيب ةلارولا تابثا دوصقلا نأب ینامرکلا هنء باجاو < سکءلاب تالا ةياور ىف مدقتو « ىرجابملا
 تلصا ةياور ىف عتوو , ناتیاورلا دحتتف مدقم لوءغ» هنأ ىلع پصالاب ىرامنالا أرقي نأ لوالاو : تلق
 رصن نم هلرق نأ مالکسا رهاظو ٠ ا رعلا نم م متاعأ تدقاع نيذلاو ) لوق وهو لكسشم ثلاث عضوم
 ؛ هتياور ىف بيرك وبأ كلذ نيب دقو ( ميما مو ر هوقب قم عتب امإو كلذك سیا و کن اعأ تدقامب قاعتي



 شئارفلا باتك - مو ۳ ۳.

 عم كلذل قوام ةدع ءاسنلا يفت ىف مدقت دقو « ةماسأ ىبأ نع هللا دبع نب نوراه نع دواد وأ هجرخأ كلذكو

 نأ انه ثيدحلا داراب دارملاو « ةتداعإ نع ىنذي اع ابخسلو ةروكذملا ةدقاعملا < ىلع مالكدلاو ٠ ةيألا بارغإ

 : لاطب نبا لاق < کن اء تدقاع نذلاو ) هيلع لد ىذلا ثاريملا كح خسف € ىلاوه انلعج لكلو إل یلامت هلوق

 ماحدالا ولوآ و )لافن لا ىف ىلاعت هلوت € كنا تدقاع نیذلاو ) لاعت لوقا خسانلا نأ ىلع نيرسفملا شک ا

 نسح دنسب دواد وبأ هجرخآ اذک : تاق . خوسللاو خسانلا » ىف ديبه وآ مرج كلذبو ( ضءبب لرا موضعإ

 اصو مخ ممارایم رهن منح نم ثيدحلا نوورب نيثدحلا نم ةءاج ناك : ىزرجلا نبا لاق د سابع نبا نع

 ین نآ دوک ذلا ثيدحلا دارم نأ كلذ نایب و « ثيدحلا اذه ىف ظافلالا هذه لثم تاور مالک نیبب الف مجملا

 نذلاو ) ىلاعت هلوق ىف ةلخاد امورب و ةوخالا كلب نوراوتب اوناکف راصاالاو نب رچ أملا نيب یخآ ناك لَ

 نيب ثاريملا خس ( ها بانک ىف ضعبب ىلوأ ممن ماحرألا واوأو ) یلامت هلوق لزت الف (کناعآ تدناع

 ىف ببسلا نایب سابع نبا نع قوملا ةياور ىف عقو دقو < مل ةيصولا ذاوجو ةداقرلاو رصنلا قب و ني.دؤاعتملا

 ىقبو ثاريملا ةرافال راع لجرلا تام اذاف « همبات نوکسف لجرلا ةب قحاب ةياهاجلا ىف لجرلا ناك : لاق مدا

 ولوا و تلزت م  هلاريم نم ةن وامه اوناكف ( موييصت موتا مناع أ تدفاع نيذلا و) تازاف « ءىش هل سول هدب ات

 وه ىراخبلا ف ىذلاو ۰ فيعض قوملاو : تلق . كلذ خسنف € قا بانک ىف ضمیب ىلوأ مرضمب ماحرالا

 ضعإ ىلع ظافل أ ضعب مدق ةاورلا ضءب نأو ةاورلا سفن نم ربظ دق قايسلا حيحصتو « دمتعملا حيحصلا

 ثيرو' ىف ءابةذلا فام خا : لاطب نبا لاق . دمتعاا وه كلذو ةماقتسالا ىلء اهقاس مب نأو 2.2 ام فذحو

 نویفوکلا بهذو , ثاريملا م٠٨ لا ماشااو زاجحلا لهأ بهذف ءةبصعب سبل و هل مال نم مو ما>رالا ىوذ

 نورخالا جنحا و ( ضعیت لو مین ماحرالا واوأو ) لات هلوقب اوجتحاو « مهثي روت ىلا قح-لو دمحأ و

 الام كر نم » ب هلوقبو ةرسغ٠ تیراونا ةيآو ةلب لافنالا ةيآ نال هلا باتک ىف مب 4 نم | دارملا نأب

 اودقن ناف هما و« نود ةيصعل را قوتمملا غم ام اول اهراظب لوقا كرت ىلع اوعجأ ماد اهداف

 ضدرفلا یوذ نو ی ام در قارما لمآ ىأر : دیبع وآ ل اقا می روت ىف اوفاثخاو ‹ همحر یرذ نود هملآ ولف

 نبا ناكو « ماحرالا یوذ ارطعآ اودتف ناف . ةبمعلا لعو مهامق ]و شورفلا یوذ ىلع ةبصع نكت مل اذإ

 ةلاخلاو بالاكةمعأا لعج هنأ دودسم نبأ نع حي د:سإ جرشأو « هيلا رج نم ةلزلم محر ىذ لک لزتي دوعسم

 ثراو لاخلا د ثيدح مهتادأ نهو « مالا نود تنبل ىلع دربال ناكهنأ ىلع نءو « اثالثأ امهتيب لاملا مقف مالاك

 ةيهع نك اذا هب دار نأ لمت هنأل هئع بيجأو 5 هريغو یذهرثآ هجرخأ نسج ثادح وهو « هل ثراو ال نم

 ه دارملا نوكسي نأ لمتعو < هل ةليحال نم ةليح ريصاا » ماوقک باسلا روكذملا ثيدحلاب ديري نأ لمتحو

 فرعلا نبا تالاهتحالا هذه كح « نيل ملا لاع هنال ناطلسملا

 ققعاللا ثاريد اپ - ۷
 نعال الجر 'نأ lee نا "یر ر نا نع» عفان نع الام انثلح عرق نب ' ىح مع بح ۷/۸

 « أراب لولا قو « امم یبناا قرف < اهدأو ن٠ ىنتناو زا یا نمز ىف *هتأرما



 ثیدما ٩۷4۸ ۱ ۳۱

 تعال ىذلا اهدلو نم هئرئام نايب دارلاو اهرسك زوج و ةلءبملا نيملا حتفب ( ةنعالما ثاریم باب ) هلوق

 نا نع لواعم رشآ هجو نمو نامالا باک ىف هحر یضم دقو ةنعاللا ف رمصتخا ريع نبا ثیدح هيف رک ذ « هيلع

 ىنعم ىف فلسلا فاتخا دقو « ةأرملاب دلولا قلأو , هلوق انه هدام ضرغلاو « دعس نب لمس ثيدح نمو ريع

 4عالاا نبا ق 6 اما دوءس٠ ناو ىلع نع ءاج , ءافن ىذلا نيب و هنيب ثاريمال هنأ ىلد م اغا عم همأب هقاحلإ

 دوءس» ناو ىلد نع ءاجو « ىعشلاو ىعخشلا لاق هو 42 ىبأ نا هجرخآ 8 هلوثريو مپ همأ ةيصع هتبصع »

 نسخا م٥ ةءاج لاق هو. صد هلاق هلق همآ تام ناف «هلك لالا یا اهدحو ةيصع همأ نالع# اناكامهنأ

 لف ناف ام هتوخإو دما 4 هنرت ةنعاللا نبا نأ ىلع نع ءاجو , ةءاور ىف دم>او یروالاو لوحکه و نیریس ناو

 اذه ىلعو : كلام لاق « راصمالا ءامقف رثك او ءاملما روپجو تبا نب ديز لوق اذهو « لالا تببل وهف ءىش
 نبأ ثاريم نع نولأسي نامثع نمز ىف زاجا ىلا ةفوكلا لهأ تعب : لات یصشلا نع ج رخآ و « ملا لهأ تكردأ

 ‹ ةيصع ابادجو ثاريملا ةنعاللا ىطعأ هنآ ىلع نع سايد نبا نع ءاجو « اهتبصعو هما هنأ موريخأف ةنعالملا
 ثيدح نم أذ اإ فالخلا اذه ؛ لاطإ نبا لاق ء ضئارفا لهأ دنع ربشأ لوالا ةءاورلا : لا دبع نيا لاق

 « یفیلا دالوأ نم هل بأ ال نک راصف هببأ بس عطق اب یا امل هال « ةأرملاب دلولا قحلأو » هيف ءاج ثيح بال

 ىوةيام عوفراا ىف ءاج دقو : تاق . هيبأ ةيهع هنأ ةيصد اول مج هيبأ ماقم امءاقإ هانعم ناب نورخالا كس و

 لاق هدج نع هیبا نع بیعش نب ور ةياور نمو السم لودكم ةياور نم دواد وبأ جرخأف « لوالا لوقلا
 زود همفر ةلاو ند ةميرآلا نئسلا باحال و « اهدمب نم ايت رولو هم ::ءالما نبأ ثا ريم ب ىلا لعج د
 هنسحو : تلق ۰ تباث سیا : يلا لاق « هيل تاءال ىذلا اهدلوو اهطيقلو امم : ثيراوم ةئالث ةأرملا
 لات , هيف فلتخم ةدح و« اهدعب واولا نوكسو ءارلا منع ةيؤر نب رع ىوس هيف سیا و رک اهلا هدعصو ىذمرتلا

 كنه یآ نب دواد قیرط نهو رذاملا نیا داع ر۴ نبا تبد> نم دهاش هلو : ةعامج هةثوو ؛ رظن هيف : ىراخبل

 قو« همأو هيبأ رم یه همآل هب ۱ یه هلع ی الا نا و ماشا لهأ نم لجر نع ري# نإ دمبع نب هللأ دبه نع

 تلأس ىلا و هملا بتگف ةنعاللا كو نع هلأسي ةئيدملا لسهأ نم هل قردص ىلا بتنك ديبع نإ هللا دی نأ ةياور

 ثيدحلاب مبضعب كمت : لاطب نبا لات « ضعبإ ابنههب ىوقي قرط هذهو « همال ةب ىضت ی ینا نأ تريخأف

 ريغو هبيدأتو هاب ر : ق همأو هيبأ ةلزنم ۳ دارلا نال ور هيف سیاو ۳ همأ و هيب رام ةنءالملا نأ ءاج ىذلا

 ,سدسلا همآل ناكهابأو هءأ كرو همأ نعالت مل ول ةئءالملا نبا نأ اوممجأ دقق ثارهملا امأف « هوبأ هالوتي ام كلذ
 ارب وصت رظن هيفو لاق اذک « ةوبالاب ضدسو ةمومالاب سدس طقف نيسدس تئرول همأو هيبأ ةلزنع تفاك ولف

 ىف ةنسلا تناكف » هرخآ ىف لمس نم ىرهزلا نع حياف ةياور ىف نأ ناملا ىف مدقتام روبمجا ةجحو الالد:او

 هناق « ركذ لجر یلوال ورف ١ سابع نبا ثید>و « دواد وبأ هجرخأ « اهل ضرف ام هنم ثرتو اثر نأ ثاراا

 هيبأ لبق نم ةيصع ةنءالملا دل ول نكي ملاذاو « همأ ةيصع نود تيملا ةبصعل ضنارفلا لهأ نع لضفام لمج

 € اوناک نم هترصع ه رهف الام كرت نمو دی فی دح نم مدقت 2 دقو « هتدصع نولسا



 ض#ارفلا باتك - مه ۳۲

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع » ةورع نع بارش نبا نع كالام انريخأ فسوب نب ا دبع شرم - ۹
 ا حتفلا ماع ناك الف « كيلا هطیفاف « ىفه ةعمز دیو "نا نأ دعس هيخأ ىلإ دبع ةبتع ناك: تلاق

 ىلإ اةّواستف «هشارأ ىلع دلو ىلأ ةدياو نباو ىخأ : لاقف « ةعمز ن دبع ماقف « هيف "ىلإ دبع یخ نبا : لاقف

 ىبأ ةديلو نباو یخآ : ةعمز نب دبع لاقف « هيف "ىلإ دبع ناك دق ىخأ نیا فا لوسراپ : دعس لاقف عيالكم ین

 تب ةدوسا لاق مث . رجلا رهاماو شا رفل "دلولا « ةعمز نب "وبعاب كل وه : مت بلا لاقف « هشارف ىلع دا و

 4 21 یقآ ىح اهار ۴ ¢ بب هجش نم ىأر امل ( هڼم یحتحا : ا

 : لاق 0 ین نع ةربره اب میم 2 هنأ دايز ْن رم نع ةبمش نع ی نع س اشم بس ۰

 « شارفلا بحاصا لولا

 [ ۸١۸ : ىف هفرط - ۰۷۵۰ ثيدحلا ]

 نع بيعش ةياود ىف ( ةورغ نع ) هلو ٠ ( ما وأ ) ةشرفتسلا ىأ ( تناك ةرح شارفلل داولا باب ) هلوق
 ف هجرخأ نکا ىزاغملا ىف كلام نع ةلسم نب هللا ديد ةباور ق عقو اذدكو « ةور» ىنثدح » قاعلا ىف یرهزا

 ىنأ نبا عووجبلا لئاوأ ىف كلام نع ةمزف نإ ی ةياور ق (هيخأ ىلا دبع ةع ناک) هلوق ۰ ءو رع نع ظفر اياصولا

 ةضااا یرهزلآ نع e نا ةياور قو ىرهزلا ند امهريغو ثرللاو بیش ةيآور قاذکو نيمضوملا ف صاقو

 (ةعمز ةدماو نا نا) وق ۰ یا ۳1 ةعمز ةمأ نبا كا ضا نأ 6م ف۹! تمدق اذا یخآ یاصرا : صاخش الا ف

 هو ملا یله قلطتو ةدولواا لصألا ىف ةديلولاو  ةعمز ةمأ نبأ ملاظلا ىف ةيضاملا باش نبا نع ةنبيع نبا ةياود ىف
 ةي ام ةهأ تناك اهتأ ء شير بسف » ىف ريبزلا هيخأ نباو ىريبزلا بمصم ركذ نکلا امسا ىلد فقأ مل ةديلولا
 ريغأ مما اما ليو 6 ديالو عمجاو ةمآلاو ةماصاا ىف : ىرهوج لا لاق ¢ 4 وممم ی ةدال لا نم لمف ةداولاو

 : ىثقولا ديا ولا وبأ لاتو ؛ رهشأ نيكسنلا : ىوونلا لاق « كرحت دقو مبا نوكسو ىازلا حتفب ةممرو . دلولا مأ
 نبا وهو « ةيسنلا ىف كيرحتلاو مسالا ىف نیکسقلا نیئدحا ةئسلأ ىلع ىراجلاو : تلق . باوصلا وه كبرحتلا

 داع ةشلاع ةياور ريغ ند قرط شب قو ¢ رخآ ةممز نب هللا لد معأ ‹ طاغ وهو هللأ كيع « بجاحلا نإ

 باطأا نب دوسآلا نبا وه ةعمز نب ها دیه نأو طاغ هنآ ىلع هبنو ةممز نب هللا دبع ثيدحلا اذه ىف ىواحطلا
 نبال عقو دو 1 اهاضو س« داو 2 ريسفت ىف هكر دح یه ىذلا وهو : تاق . رخآ ىزولا دیع نب دا نبا

 نب ةعهز دالوأ از ةرخإ اديدو ها د.عو نمحرا لع نأ مد هاف ةهمز نب نمحرلا دع هجرت ق طبخ هدنم

 ةعمز نب هلأ لسمو 0 شرف نم ناي سا ناوخأ نهحرلا شمع و ةناضا ريغب كده لب كلذك سياو 6 دو الا

 ف. هجا روكذملا نبالاو ۳ ةءاحصلا ا ف ةباصالا « ف كلذ تضوأ دقو 3 اضرآ شي رق نم یدسا یشرف

 فلت دعس وخآ صاقو ىنأ نب ةيتءو . ةنیدلاب بقعا دقو « هريغو ةبادصلا ىف رلا دبع نبا هرکذو نمحرا



 ۳ +۷۵۰ - ۷۹ كيدحلا

 شيرق ىف کچ امد باصأ ناك هنأ بسنلا ق راكب نب ريبزلا هلقنام رکذو یرکسعلا ةباحصلا ىف هرک ذف هتب ىف

 ىلا دبع د دعس لوق الإ ادنةسمركذي ملو ةيادصلا ف هدم نبا هركذو ؛ دعس ىلا ىصوأ تام الو ةنيدملا ىلا لقتناف

 ءامالسا هل تدلع امو لاق ؛دحأب علم هقا لور هجو جش ىذلا هنأ ركذو كلذ مین وبأ ركتنساو « هدلو هنأ ىخأ
 ىح لرحلا ةبتع ىلع لوحمال نأب اعد يلب ينلا نأ » مسق» نع ىرزجلا نام قرط نم قازرلا دبع ىور دق لب
 مالا جرخأو «هوجنب بيسملا نب درس نع رخآ هجو نم هجرخا و لسماذهو« لوما لبق تاف ارفاک توع

 ىنلاب لمف ان ةبته نا » لوقي ةعتلب ىلأ نب بطاح عمس هنأ سلأ نع ميلس نب ناوفص قيرط نم « كردتسملا د ىف

 بهو تب دنه ةبتغ مأو : تلق ۰ !رفاك تام هنأب ىطايهدلاو نيتلا نبا مرجو لاق !ذك « هتلتتف هتءبت لمفام ړل
 نبا لاقف دع هذخأ حتفلا ماع ناك املف) هلوق ٠ ةيمأ نب نایفس اب ةنمح دغس هيخأ مأو , ةرهز نب ثراحلا نبا

 نع رمعم اور فو < حتفلا ىف 0 2 هقا لوسر مدق الف ١ ىزاغملا ىف ىرهرلا نع سا و ةياور ىف ( ىخأ

 هنعت>ف هبشلاب هفرعف مالغلا دم ىأر حتفلا موب ناك الف , ابظف) قسپ مل نكس لسا یهو دمحأ دنع یرهزاا

 درع صاقو ىنأ نب ةبتع ىخأ نبا اذه هللا لوسراي دعس لاقف و ثيللا ةياور قو « ةبعكدلا برو ىخا نبا لافو

 ماقذ ) هلوق . ةبتعل ال دغسا ىخأ ىف ريمضلاو < نایب فطء وأ ىخأ ظفل نم لدب رجلاب ةبتعو « هبا هنأ لا
 ىخأ وه لب لاقذ ةعمز نب دبع ءاخ » رمعم ةياور ىف ( هشارف ىلع داو ىبأ ةديل و نباو ىخأ لاقف ةعمز نب دبع

 ق داز « هثارف لد دلو ةفمز نبا اذه ىخأ اذه هقا لوسرای » سنوب ةياور ینو « هتيداج نم ىبأ شارف ىلع دلو

 ةب “مب سانلا هبذآ وه اذان و هللا لوسر رظنف و سن و ةياور قو « هللا لوسراب ههبش ىلا رظنا « فسالا ةياور

 فاما لات ‹ هريغو دواد ىبأ دمع ةئييع نبال اذکو ۾ تمر ناب امش یأرن ۳ تسلاا ةياور قو « صاةو ىنأ نبا

 نيساكسيف بئارضا نيباع نوررقب و دئالولا نونتقی ةيلهاجلا لهأ ناك : اهريغو ىطرقلاو ضايع همیتو

 لمح ارب رواظف اج لب ناكو ةمأ ةعمزا تناكو « حاكتلا ىف اک دلولا !وعدا اذا ةائرلاب بسنلا نوةحاي اکو « روجفلاب
 وه : دعس هل لاقف < ةددز نب دمو هيأ ماش « هقداتس نآ دعس هيخأ لا دبعو هئم دنا صاقو يآ نب ةبّدع معز

 لاعب ف مال الا ف مالا هيلع رةتسا ام ىلع ىخأ وه : دبع لاقو < ةيلهاا ىف الا هيلع ناك ام ىلع ىخأ نب

 يبو « مالا ةب تفرتءا اذا هلوقب دلولا اوعدا اذا فوق ضایع لديأو « ةممزب هقحلأو ةيلهاجلا كح هتك ىنلا
 هب فرتم مل مالا نوکد امإو ىوءدلا مدما امإ ةيلهاجلا ىف ةبتعب هفاحلإ لصح نكي ملو : لاقف ىطرقلا امهیاع
 قالإوةروه ىف مآلا قاحلتسا نوريتءي اوناك مآ دم وب ام 2۵ اع ثردح نم حالا ىف یضم دقو : تلف . تا

 نودام طدرلا عمتج » هفو « ثيدحلا « ءاحا ةمبرأ ىلع ناک ةياهاجلا ف حاکنا نا » ابظفاو ةروص ىف فئاقلا

 : تا اقف اهدنع | وعهتجاف مولا تمل وا لاي تضمو تدضوو تلح |ذاف « اميصي مہک أ رلا ىلع نولخ دف ةرشدلا

 ىلد نصاب نک اياغبلا حاكنو » تلاق نأ ىلا < متم نأ عييطتهإ الو اهدلو ةب قحايأ « نالنأب كنبا وبف تدلو دق

 ىذلاب اهدلو اوتحلا مث ةأاقلا ۱۵ اودمجج یمهضوف نمادحا تلح اذاف « نءلع لخد نمدارا نف « تایار نيباوأ

 نم هجوب رذعت لولا اذهل ةناقلا عج لماف «ريخآلا ةعمز ةءأ ةصاب ق'الااو . یبتنا « كلذ نم عنتعال فئافلا ري
 باغف هدب اداو تالوو تام نارفاک امهو انز نم ارس ةبتع امباصأ لب اياغبلا ةفصب نكن ملا أ وأ ءهوجولا
 ةراصألا ةءاربلاب اكسب كلذ دعب دم. لمسف , هتداتني نأ هاغأ ىصوأن هقاحاتما لبق تواا هتمييف هنم هنآ هنظ ىلع

 یرابا حف ۰۱۲ ج هس م ۱
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 اذك , هب قاحلالا pise نک 1 الإو شارفلا دلولا ناب درو عرشلا نأ م ةعمز نب دبه ناکو : ىطرقلا لاق
 ىتاللا اباغیلا نم تناكةعمز ةمأ یاطلا لاف ام ىلع هانپ هناکو , یاب مزجلا اذه هل نأ نم ی رد امو , هلاق
 « ةهءاع ثبد> ىفام له فئاقأأ قاحلاب وأ ءركذام ىلع اهقادلتساب ام: قاحلالا ناکف ؛ بئارضلا نم نويلع

 قفناف ةعمول ةةرفتسم 2.1 تناك املأ هتمدقام ةصقلا قارس نم ربظب یذلاو , كلذل ادنتسم ىباطخلا رک ذی | نکل
 اذإو هنع قتنا هافا ناو هةل هقمباتءا نإ درسا نأ كلذ لثم ىف ةيلهاجلا ةقيرط تاكو « مدقت اک ام یز ةيدع نآ

 ,هتافام ديؤيام اذه دعب هتوسأ ىذلا ريبزلا را ثيدح ىف حقو دقو , ةفاقلا وأ دلا ىلا كلذ درم ناک هريغ هاعدا
 کم ره و ةءمز نب دمع كلذ عسا نأ دعب هلال « رافا هيغل جا عرشل) نآ عمم ةعمز نب بد نا : هلوق ااو
 ىلا همالسإ نيج نو ۱9 هللا لو را زیهزالاا نيا والا نيب الأ نم وه و صاثو یا نب دعس همهس الو دعب ملل
 ديعب دعس لبق دیما هغولبف حتفلا نمز ىف الا كلذي درب ل عرش نا انا ولو ىت> « ةنم ن رشملا وحن 3 حتف نيح
 ناكاف الاو « شارفلل داولا » ةهقلا هذ-ه ىف کی هلوق نم تفرع امنا كلذ ةيعرش نأ ىل ربظي ىذلاو « اضيأ
 اذه لثم نأ و « ةياصالا ةءاربلا ىلع ىنب ةيتعو دعس نه الك نأ روظي ىذا لب , هيعديل كلذي هملع قيس ول دعس
 لاق هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورع ىلا نسح دنسب بابا ثيدح ولت دواد وبأ جرخأ دقو , عاذتاا لبقي دلولا
 ىف ةوءدال : غالب هللا لوسر لاقف « ة.لمالا ىف همأب ترهاع ىنبا انالف نا هلا لوسداي : لاقف لجد ماقد
 نەز ىف عفو كلذ نأ هقرط ضءب ىف عقو دقو « رجاا رهامللو شارفال دل وا < ةيلواجلا را بهذ ؛ مالسالا
 لوق وهو قل تسي نأ خالا لب بالاب صتخال قاحاتسالا نأ ىلع ةصقلا هذ لدتساو « هتلف ام ديوي وهو حتفلا
 كلذ لع قفاوب نأو روك ذاا نم هنوک ناكءاو ةنرولا قاب هقنارب وأ ازئاح خالا نوكي نأ طرشب ةعاجو ةيعفاشثلا
 فلخم مل ةنأب بیجا و « دبع ريغ ةثوو هل ناك ةعمز نأب بةعتو « بالا فورعم نوكيال نأو القاع افلاب ناك نا
 ةدوس هلاروو لسا نو ر نأ ريدقت ىلعو « هدحو دږع الا لاري ملف ارفاك تام ةعمز ناك ناف « ةدوسالإ هريغ اثراو
 نأب اوباجأو , بالا قاحلئسالا ةفئاطو كلام صخو . اضیآ تعدا وا كلذ ىف اهاخآ تاكو نوکت نأ لمتحيف
 ةعمز فارتءاكهرجولا نه هجوب كلذ لد عاطا ی ینا ن وكسي نأ لات-ال دبع قاحاتسا ىف رصحني مل قاحلالا
 داولا اذه قاملا عرش لطبأأ ال هنآل ءشارفلل دلولا , كل وه هلرق دعب لة هال شارفلاب مكر اما هنالو « ءطولاب
 دنا ىلد اوعجأ : لاقن بالاب صتخ قاحلالا نأب لوقلا ىلع یتراا ىرجو . شارفلا بحاص قبب مل تازلاپ
 کیا نأ مهلعأف اسلا نع باجأ لَ هنأ ةءبز نب دبع ةصق ىف ىدنع ىذلاو « هريغ ىلع دحأ رارقا لبقیال
 ةعهز نه ةعمز نب دبه یوعد الو ةبقع هيخأ نع دعس ىوود لبق هنأ ال شارفلا بحاص ىعدي نأ طرشب اذک
 ن ديعل هلوف نأب بقمتو « ةدوس اب هثم ىجتحا » لاق كلذلو لاق . كلذك نوكي ۱,2۰ ىف کس نأ مهفرع لب
 یموآ اذا هيضوم دلو تحلي نأ هل زوم ىصولا نأ ىلع ةب لدتساو « ليوأتلا اذه عفدب « كوخأ وه » ةعمز
 ةمالا نأ لهو صاخشالا باک ىف كلذب بيوبثلا ىض» دقو ؛ كلذ ىف هنع لبکولاک نوکر و هقحلتسإ نأب هيلأ
 دمب ناكمالا ةدا دلوب تنأ مث ناك قيرط یاب كلذ تبثوأ هتمأ ءطوب فیسلا فرتعا اذاف , ءطولاب اشارف يصآ
 الا قاحلتسالا ىف طرتشب الف دةءلا درج« اشارف ريصا ةجوزلا نك « ةجوزلا ىف اک قاحلتسا ريغ نم هة ءطولا
 ءطولا اهقح ىف طرتئاف ىرخأ عفانمل دارت مناف ةمآلا فالخم « ءط ولاك الع دقعلا لمجل ءطولا دارت ام ناکءالا
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 اذإ الإ اشارف ةمالا ريصتال ةيفنحلا نعو « وبلا لوق اذهو ءطولا نود كلملاب نيتخالا نيب ما زوج مث نمو

 تنأف ءظولاب فرتعا نم ةلب انجح لا نعو « هيفني نأ الا هقل كلذ دمب تدلو امف هب قو آدلو ديسلا نم تدلو

 « مدنع حچارلا ىلع فن اتسم رارقاب الإ هدءب ام هقحلب مل هقحاتساف الوأ هنم تدلو ناو هةل ناكمالا ةدمل هنم

 اهتأ ىلد نوقفتء لكلاو « رحآ دلو ةمآلا هذه نم ةممرل ناك هنأ لقني مل هنال رهاظ لوالا بهذملا حيجرتو

 ىلع يب ىنلا عالطاب امإر ةئيبب امإ لء ةروكذملا هتمأ ةعمز ءطو : یوونلا لات  ءطولاب الإ اشارف ريصنال

 نأ لع هب لدتساو ءابيرق هظفاركذأسو اروہشم اسا ناك كلذ ناب رعشبام ريبرلا نبا ثيدح ینو : تلق . كلذ

 الوق یمفاشآآ ند هعبت نمو ىدمألاو هخيشل اعبت ىلازذلا لقنو . ظفالا مومعب ةريعلا نا انلق ولو جرخال ببسلا

 ةجورلاب شارفلا صخ ةفينح ابأ نا لاق ال ةيفنملا ضعب رظان هنآ ىعفاشلا نع لقن ام اكسم ببسا صوصخم

 رخفلا كلذ درو « صاخ ببس ىلع درو اذه نأب یعفاشلا هياع درف « شارفلا دلولا » موع نم ةمآلا جرخأو

 زوج الف ةمآلا قح قدرو امنا ربخلاو « جرخ ال بإسلا صوصخ نأ یعفادلا دارم نآب هلات نم لء ىزارلا

 نعو « اناکمو انامز ناکمالا دوب»ا و یعفاشاا طرش نکل تاجوزلا ىف همیمعآ ىلع قافتالا عفو مش « هچارخ]

 جادمال هن 9 « شارفلا دلولا د هلوق مودع منج» و « دلولا جوزاا قحلیو اشارف ریصتف دقعلا درج نیکی ةيفنحلا

 نم ةانک شارفلا نأب یطرقلا هدرو « ةءوطوملا شارفلاب دارملا نال شارفلا بحاصل دلولا وهو ریدقت لا

 یعست تح ءطولا وابعا نم دب الف ینهب هل اشارف اهل هتطوب اهريصي ىأ اهشرفتسي ءیطاولا نوک ة.وطواا

 فال ىطرقلا نه حارشلا شعب مرفو ٠ اشارف ىمسنال «طولا ناكمإ مدع عف ءطولا ناكم] هب قلأو اارف

 هنأ لق دارلا وه سیا و ةءوطوملا وه شارفلا نوک درج« رولا دوصقم لوص» یر همالك : لاقف هدام

 : ضرتمملا لاق « «یطاولاب قحلب ال دلولا نآ هب دارملاو ةءوطوملا وه شارفلا نأ لاق هال فر ذحم رد نم ديال

 نا نأ اضيأ كلذ فرو هللا دمحت هتماةثءأ هجو تایر دقو : تلق . فذحلا ريدقت عه الا ميقتسإ ال اذهو

 امو « ةأرألا ىلد هقالطا رنک لاو ةأرملا نعو جوزلا نع هب ريمي برعلا دنع شارفلا نأ لقن ىوغللا یارعالا

 0 أاهديس وأ ابج وز لق دعب تجوز" نمیف ء رچ لوق لچرلا نع هب ريبعملا قدرو

 الية ءاليلاب ةءابعا قلش امشارف یابو هقنامت یاب

 لك ىلع ريا لمح نیک« ال من فذحلا نيمتب الف الع يا لمح نكم و شارتفالا ةلاح نع هب ىبعي دقو

 «شارفلا دل ولاد ىنمم : درعا قيقد نبا لاق مث نمو ‹ ديسلاو جوزلاك ءطولاب صاصتخالا 4 نم دارملا لب ءىطاو

 مویهذم مذال نم نأب ةيقلا ىلع مرضعل منش داو ءاذه براقيام وأ شا رفأل ةب مرکح وأ شارفل عبات
 جارخا

 دقو ؛ سایقلاب ىوقال رهاظاا صم هنأب مهول باجأو « لاو>آلا ىف مومها اب لمغلا ىف ةغلابلا عم ببدلا

 ىف دمعي اء] فئاقلا نأ ىلع هب لد ماو « اهتم اذهو د>اولا رخ ىلع عضاوم ف سابق مدقن هتدعاق نم فرع

 اذکو « ةثراح نب ديز ةصف ىف هيلا تفتلاو هبشاا ىلا انه تفتلي مل عراشلا نأل هنم یوقآ وهام هضرامی | اذا هبشلا
 دلولا د مودع صم مهن هيفو « نامللا ةيعورشم وهو هم یوفآ =< هضراع ةنآل ةنعالملا ةصق ىف هيشلاب مسحب مل

 دلولا , هلوقل : لاق هنآ ىمفاشأ نع لو «ذاش رهو ةيكلالا ضءإو ىعشأا مومسلاب كس دقو « شارفل

 شارفلا بر عزانت اذا ىناثلاو « هنع ینتنا ناعللاك هل عرش ام. هافن اذاف هفني ملام هل وه اهدحأ ناینعم « شار ذلل
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 ىأ ( اقواستف ) هلوق ۰ . ممآ لوالاو ةهقاولا صوص ىلع قرط ناو : تاق . شارما برا داولاف رهاملو

 ۰ شک الا اذ 1 ) هومز 4 دعای كل وه ( هلو ۰ رخالا قوما یالاک ناك أهتم الك نأ ى ثد وك بامذلا ق امؤالت

 یاسالا ةاور £ عقوو « نيا الأ ىل بو هم ووف نإ انآ 3 حتفاو مذهل هيف زوج هناو درع طيض مدقق دقو

 سا و ةياور ىف عقو دقن دودرم وهو نيوذتلاب نيفل الا ضعب هأرقو , ءادنلا فرح فذحم ةعهز نب دبع كل وهو

 « دعاي كوخأ وه و دواد ىبأ دنع ةئيرع نیا نع دل عقوو « دبعاپ كوخأ وه ؛ كل وه » یزاغلا ىف ةقلحملا
 رقآ نا قارعلا لهأ دنهو , اهب لي ناك هنأ اهدیس رقا نإ زاجحلا لهأ دنع اشارف ةءآلا تبثت : ربلا دبع نبا لاق

 هل نكي مل اذا یعفاشا دنع حمم وهو « هيخآل خالا قاحاتسا ثيدحلا اذهب اعتب : ىدذاملا لاتو « دلولاب اهديس
 لوماا ناكف همآ طوب فرتءا الو دا و هاعدا ةمهز نأ درب | هنال ثيدحلا اذ هبامصأ قلعت دقو « هاوس ثراو
 ل ثيدحاأ اذه ىف ةجح الو« خالا قاحاعسا حب ال انداعو : لاق ؛ ةممز نب دم قاحا:سا ىلع ةصقلا هذه ف

 ىلا جاتمال هؤطو تب نم نال هب دا ولا قلاف هتمآ طب ناك ةعمز نأ هل ین دنع توك نوكي نأ نك

 مل هنأ ءانررق امل یمفاشا هلاق اع لاصفنالا مهاء رسعيو نييقارعلا ىلع اذه بعصي ااو  ءطولاب فارتعالا
 : لاق « ىعفاشلا لاق ام ميا: مهمزليف مدنع هب ةربعال هطولا درجو « قياس ةروكذملا ةمالا نم دلو ةممزل نكي
 ناو درد نيب ءادنلا فر> فذحو « ةعمز نب دبع كل و» و ثيدحلا اذه ىف ةياورلأ اولق مالا ماع قاض الو

 ةدوس سا كا الو هثراو « 3 هدلول دبع و» لب ةهدزب قدلیال دلولا نأ دارااو اولاق « ةعمز نا اب لصالاو ةهمز

 تدرو ولو ةحيكريغ اهوركذ ىنلا ةاوراا هذهو لاف « ةلسم یه و ارفاك تام هنآل ةهمز ثر مل اهنال هنم باجتالاب

 بحاص نو ةباكح ىلاعت هلوةكديعو كل نيب ءادنلا فرح فرذحا لب ائاقو ةرومد1لا ةاورا لا اهانددرل

 هلرق ینع : لافذ رخآ اکساس هيف یواحاعا كلم دقو ٠ ینا ( اذه نع ض رعأ فسوب ) لاق تی فسوي

 یه , ةلللا ب>اصل لاق اک هرمآ نيبتي نأ ىلا هنم كريدغ منع نکمار کل كنأ ال هياع كدي ىأ « كل وه »

 كلذ قیدصت اهن» لمي مل نکا كلذ ىف ديعل ةكيرش ةدوس تناك الو لاق « هيلا اهداف امحاص ءاج اذا د هل لاتو « كل

 بعم هلك همالکو , باجتحالاب اهمأف اساع ةج كلذ لعج مو هسفن ىلع ةب رفأ اع ادبع مزلأ هب ىوعدلا الو
 نبا ثيدحح ىلع الو امياع فی مل هنأكو لاكشالا تعفر اهنا « كوغأ وه » هلوق, امف حرضاا ةيناّدلا ةياورلاب

 ( رجحلا رهامآو شارفل داولا ) هلو ۰ كلذي ىوعدلا ىف ادب» اهاخآ تقفاو ةدرس نأ ىلع لادلا ةدوسو ريبزلا

 اذهو « خلا دلولا : رج هقا لو ر لاق ةدئاع تلاق » بابش نبا نع سنوي ةياور نم اقيلعت حتفلا ةوزغ ىف مدقت

 حرص ةررره وبأ ناكو : بارش نا لاق ء اضيأ سنوي ةءاود ىف عقوو , بارش نبا نع هريغ هلصو دقو ؛ عطقنم

 ناو ةا ىبأو بيسملا نب هيعس نو بابش نبا ةياور نم الوصوم هجرخأ السم نأ كانه تمدق دقو « كلذ

 « ليالاب صتخم لوقو « انرلا نیتحتهب زبعلاو < نامرحلاو ةا ىتاولل یآ ي رجلا رهاعلاو و هلرقو « ةر ره

 رجحا هیفب و رجلا هلو باغ نل لوقت نأ برعلا ةداع ترجو « هدي ىذلا داولا نامرح اذه ةبيلا ینم و
 صتغ مجرأأ نآل فیعض وهو : یووئلا لاق مجرب ةنأ انه رجل اب داراا لسیقو « كلذ ومنو « بارتاو

 ثيدحلا قاع هبشآ لوالاو : بسلا لاقو .دلولا ىننل قيس 1 سلاو ءداولا ىنن هجر نم موليال هن الو « نصح اب

 ديؤي و : تلف . ليلد ريغ نم ص مختل ةجاح الف رخآ عضوه نم ذوخأم مجرلا ليلدو « ناز لک ةبيخلا معتا
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 « رجلا رهاملا مث قو شارفلا داولا و همقر مقرا نب ديز ثيدح نم كاملا دمجأ وبأ هجرخأ ام اضيأ لرالا

 حتفيو مال امهيب ةدحوم م ةئاثع « بلثآلا رهامأا قبو شارفلل دلولا و نابح نبا دنع ريع نا ثيدح قو

 ةءاور ىف ( هم یجدحا ةدرسا لاف مث هلوق . بارتلا لءفو هفاقد لیقو رجحأا وه لق ناركيو هثا او هلوأ

 هقاوف ةشناع تلاق » رمعم ةياود ىف ( هقا قا ىتح اهآر اف ) هلو . فعمز یاب ةدوساي هنم یجتحاو و ثيللا

 , امه حأ توم نيبو لوق اذه نيب ین ةدلا ىف ىنعي « طن ةدوس هر لف » ثيللا ةياود قو « تنام یح اهآر ام

 ثيدح ىف ةبنالا ینمیمهکلا ةياور قو « هلثم ةناوع ىبأ ميم ىف جرج نبا ةياور قو « هقيرط نم لس اذکو
 تغلابو مالا اتما اعأ امم دیفتسا رمعمو كلام ةياور ىلا تمض اذا هذهو « دعإ ةدوس هر ملف 5 اسا ثءألا

 . هتبؤر نم اممم ىلع ةلالد روكذملا مالا ف سيل هنال « اهارب نأ نع الضف هرت ل اهنا ىتح هنم باجتحالا ىف

 ‹ هه باجتحالاب مصوب ال خالاو ةدوس اعآ ناكل هب هقدلا ول 4i ةءمز هقحلب من ىلع ةيفنحلا هب لدتسا دقو

 كوخأ ره » ةحيحصلا قرطا ىف هلوةل اهوخأ هنأب كح ناو هنل طایتحالا ناك كلذب سا نأب روبمجا باجأو

 باجتحالاب اهرمأ ةبتمب انیب هبشلا ىأر اا نکا ءاعبال ةدوس وخآ ورف هيب ل دبع وأ هنأ ىب اذاو ۾ دبعاي

 : لاق « نهريغا سيلام كلذ ف ره نآل نینمواا تاهل ةبنم كلذ ىف نأ ىلا ىناطخلا راشأو « اطايتحا هنم
 مث سایقلاب ةثداحلا ىف حج ا وهو 2 هذه یرذآ وهام دچ و اذا هب یه, ال نکا نطاوملا ضءإ ىف ودعي هبشآا و

 ةدوساب هنم یجتحا » تباءلاپ سوا و ثر دحأا اذه قرط ضعب ىف ءاج دقو : لاق < سابق كرتيف صن لكل دچو»

 نب هللا دبع ثبدح ىف تعق و اجاب بقعت و  ةدودم ةلطاب ةداب زاا هذه : لاقا ىوونلا هعبت و « خأب كل سيل هناف

 عي دلوب تءاجل اهياع عقب هيأ رخآ, ناظر ناكو اهؤامب ةب راج ةعمزل تناکد» هظفاو نسح دئسب یاسااا دنع ريبزلا

 كل ساف ةدوساب هنم یجحاو شارف دل ولا و لاف هل ىنلل ةدوس كلذ تركذف « ةممز تاف ةب نظي ناك ىذلا

 : لاقف هدنس ىف قمبلا نمط دقو ٠ ريبرلا لآ یوم فو وهو دهام خیشال] حیحصلا لاج ر هدنس لاجرو « خأب

 هئوبث ريد# لعو ٠ فورعم ريغ وهو فسو هيفو ‹ ظفحلا ءوس ىلا هرع رخآ ىف بسن دقو ريرج هيف

 هءاع هيكشأ هن اکو ظفح هوس ىلا بس 1 اذه آر رج ناب بقةدلو « هت ىلع قفثملا ةشثاء ثبدح ضرامي الف

 اذه ىلعو « ريبزلا لآ لاوم ىف فورعم فسوب نأبو « حيجرت الف نک امهنوب عمج أ نأبو« مراح نب ر رجم
 اهمآ نم مدة ام وغ ىلع ةدوس نع ةوخالا ق ليوا نیءت ةدايزلا هذ_-ه تتيث اذاو ٠ هليوأت نمت

 ققع بسنب اهاغأ ناك ولو « دازو مدقت ام وحن یعفاشلا نع « نيئاوقلا » ىف ىبرعلا نبا لقنو ؛ هنم باجتحالاب

 سيل یبث نإ « خأب كل سیل د هوق ىندم: قبلا لاقو . ةعاضرلا نم اهمع نم بجتحت ال نأ ةعثاع مآ اکاپهتم أل

 نم ثاریلا ةبسنلاب , خأب كل سيل » هلوق ینعم وأ : تلق . « كوخآ وه » دبعل هلوق فلاخ الف امه خأب كل

 لبق دبع هزاح لب هثرإ ىف ةدوسل قح الف ةدوسو روكذملا دلولاو ةءمز نب ديع فلخو ارفاك تام ةءمز نال ةءمز

 ةدوسل لاقو كوا وه و دبما لاق اذبلف ةدوس نود ثرالا ىف كراش روكذملا نالا قدلتسا اذاف قاحلتسالا

 نأ لمتحو : تاهيثلا قرن و طابتحالا باجتحالاب ةدوس صآ نأ ررق نأ دمب ىطرقلا لاتو . « خاب كل سيل »

 عم یعالا ةيؤر نع امهابف , ات ناوايمعفأ و لة اک نینمژاا تاپمآ قح ىف باجحلا مآ ظءاهتل كلذ ن نوکر
 دقو « يهريغ نرد نوة» ىف باجمل ا ظانف « یعآ هنا موتکم مآ نا دنع ىدتعا ر سيق تنب ةمطافأ هلرق
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 تارتتسم نک ولو نوصاخشأ ذادإ باجحلا دعب نباع مرح ناك هنا : لاق نم لوق باجحلا ری فت ىف مدقت

 دارلا لعلف اهمراحع عایتچالا نم هتجور عامي نا جرزلا ناف اذيأو ‹ طرتدإ الا نهريغ فال ةرورضا الا

 ةلص امله بجاولا لب اهوخآ اهارب نأ ةأرملا ىلع بجبال : مرح نبا لو « ةولخلا ىف هب عامتجالا مدع باجتحالاب
 پاجتحالاب ةدوس مآ امل دبع هن أب یضن ول هنأب , دبع ىأ « كل ره د وق ىنمم نأ معذ نم لع درو « اپر

 كلذ نو ىثزأا باوج مدقت دقو « كلذب لوقلا ىلع هنم بجتال قرلا ىف نم نآل امإو ةصح هيف ال نآل امإ هنم
 لصأ نم رثك نم امش عرفلا ذخاو نأ وهو نیکح نيب مدا ةيعورشم له ةيكسا املا ضعب هب لدتسا و « اببرق

 ىطعأف ةبتمب هفاحلإ ینهتقب هبشلاو بسذلا ىف ةعمزب هفاحا] ىضتقي شارفلا نأ كلذو « كلذ ددعب اماكحأ ىطعيف

 هجو نم ناك ولو امه هقاحلإ و : لاق ؛ باجتحالا ىف نیبلا ء,كلاو بسنلا ىف شارفلا ىعورف نيكح نيب اکح عرفلا
 عرفلا راد اذإ ام ةلأسملا ةروص نأب اذه ىلع ضرتميو : ديعلا قیقد نبا لاق . هجو لك نم اهدحأ ءاذلا نم ىلوأ
 هن 9 الكش» باجتحالاب ملا قبف « شارفلل داولا » هلوقب حيرصتلل ىعرش قاحلالا انهو نييعرش نيلصأ نيب
 لدتساو . ةيمرحلا توبث عم حابم كرت الإ هيف سولو ىعرش كح برجول ال طايتحالل هنأ نیمتف قاحلالا ضفاني

 ةدوسرمأو دبع وخأ هنأب کح هال روز اهنأ روظف ةدابشب مكح ول اک نطابلا ف سالا لحال 1 اهلا م نأ ىلع هب
 نأ ىلع ةب لدتساو , باجتحالاب اهمآ ال نطابلا ىف سالا لح محلا ناك ولف ؛ ةبتعب هرشلا ببسب باجتحالاب
 دغب باجتحالاب ةدوس ىمأ ةلالدلا هجوو « رورمجلا لرق وهو ةرهاصاا ةمرح ق لالحلا ءطو ركح ائزلا ءطول
 نأ ینازلل لب ان زاا ءطول رثأ ال : یعفاشلاو هنع روهشلا ف كلام لاقو . ىتازلاب هبشا لجأل اهوخآ هناب کحلا

 اا تفرع ولو ام قزاا اهدلت یا تنیاو : نوشجالا نبا هقفاوو یعفادلا دارو « اهتبو ام یز یا مأ جودا

 نأ امل لحال ةدوس نم ىنجأ وپف انزلا نم نوكي نأ ريدقت لع هن ال لطاب جاجتحا انهو : یووالا لاق  هنه
 لصالا درب عرفلل در وهو لاق اذدك « انرلا نم ةقولخلا تنبلا آم هل قامت الف ال ما ینازلا قلا ءاوس 4 ربظن
 رمالا لمحو طایتحالا باجتالاب رمألا نأ مدقت ام هنع ةيعناشا باجأ دقو « حي هوب ىذلا ءانبلاف الإو
 ةنولخلا ىف هب لئاق یعفاشااف بدنلا ريدقت ىلعف « كلذب نينهؤملا تاپمآ صيصخت ىلع امإ و بدنلا ىلع ام كلذ ىف
 نم ةقواخلا تنبلا يوزن ىف ةب لوقي نأ بوجولاب لاق نم مزايو ٠ لعا هاو لاكشإ الف صرصختلا یلءو انزلا نم
 ابکح ناو ةرفاکا ةمالا یناولا رفاكلا للم ة ىلع هب لدیسا و «هدوجو دنع عامر هيشلأ دما دنع نيجمأ انرلا ءام

 راشأ اذک « 9 ین كلذ رکو و ةدما وو ةمأ اماع اتاط آدعسو درو نال نقلا مح اهدہس نم دلت نأ كول

 بيجأو ؛ خدنلا رثكأ ىف سيل هنكساو «دلولا مآ » هل مجد نأ دمب ثيدحلا اذه بةع قلا باتك ىف ىراخبلا هيلا
 نأ مزلأ ال ةيفنلا ضعي نأ هداریاب ىراخبلا ضرغ نأ ليقو « ىرخأ ةلدأب تب ديسلا توع دلولا مآ قع نأب
 یعدا نف ةمأ اهنأ هةرط ضءب ف درو دق هنأكو « تقع تناك لب لاقو كلذ در ةرح تناك هيف عزانتملا دلولا مأ

 بحاصل دلولا ) هلوق . یا وه دايز نب دو ناطقلا ديعس نبا وه ( ی نع) هلوق . نالا هيلعف تقمع اا

 ذاعم قي رط نم ىل ءایمالا هج رخأ انکو «رجحلا رهأدللو » ةبعش نع مدآ دازو « ةياورلا هذه ىف ذك( شارفلا

 ورع نع ملعملا نیم ةياور ند هريغو دواد وأ هچرخآ دا ةعمز نا ةصق ريغ بؤس ثر دلا اذط و 3 ةيعش نع

 يف ةوعدال : نا لاةف « نا انالف نإ : کم تحتف امل لاقف لجر ماق د لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نبا
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 ثيدح : ةلکن . « رجحلا : لاق ؟ باثالا ام . ليق . بلثالا رهاءالو شارفلا دلولا ,ةياهالا رمأ بهذ مالسالا .

 ةياحصلا نم اسفن نب رثعو ةءضإ ند اج لَو ىنلا نه یوریام حصأ نم وه ربا دبع نب لاق شارفال دلولا د

 رمع نو بابلا فو : ة ره ىبأ ثردح بع ىذمرأا لاتو ؛ ةمثئاعو ةر ره ىنأ نع بابل اذه ىف یراخباا هرک ذن

 دطزو ءارااو ةجراخ نب ورمع و ةمامأ نآو ورع نب هللا ديعو ريبزلا نب هللا دعو درعسم نب هقا دبعو نامعر

 نب ةدابعو لبچ نب ذاعم هترکذت ىف هدنم نب ما وبأ دازو « رع ناو ةب وام هيلع انخیش دازو «مقرأ نب

 ةدوسو صاقو ىبأ نب هءمو ةئاذح نب ها دبعو ىلع نب نيس لاو بلاط نآ نب لعو كلام نب سنأو تماصلا

 دقو « شحچ تاب بئيزو عقسالا نب ةلئثاوو ىردبلا دوهم ىنأو سابع نبا ثيدح نم ىلعقوو ۽ ةعمز تاب

 ةمالع زی و طسرالا ىف هتمالع سطو يببكلا ىف یارطلا 2مالع باعف لا نم ابجرخأ نم تامالع اماع تقر

 رهاعللو شارل دلولا » مثداع عقد ءال وه عیجد هدئاوف ف ماه ةمالع مد لصراا لب ىبأ ةمالع صو راز

 یرخآ ةصق ةيواعم ثيدح ىفو « لع اذکو ةصق نامع ثبدح قو « لرالا 1 ىلع رصتقا نم مو « رجلا

 لوسد ءاضق : لاقف ؟ دايز ف كؤاضق نيأف : رصف هل لاقف ديلولا نب دلاغ نب نمحرلا دبعو جاجح نب يمن عم 4

 هللا دبع ثيدح فو ؛ ىرخأ ماكحأ ةدايعو دوعم نباو ةمامأ ىنأ ثر لح لو , ةيراعم ءاضق نم ريخ قلب هللا

 « هيلأ ترشأ دقو راصتخاب ةشااع ةصق وحن ةصق رب زلا نبا ثيدح یو , هيب مسا نع هلاؤس ىف هل ةصف ةفاذ نبأ

 اهوبأ مسي لو ةصق بنيز ثيدح یو « ةءمز تنب نع د لاق لب دحأ ةياور ىف مد لو هوحن ةدوس ثيدح قو

 نبا هجرخأ نيمباتلا رابكدحأ وهو ریص نب ديبع لسرم نم ءاجو . قيفونلا بابو « ةيدسآلا بنيز نع » هيف لب

 هيلا حح دنسب ربلأ دبع
 رح" طيفللا : رع لاقو . طيقلا ةثأريمو « قتعأ نا ءالولا بسا -

 : تلاق ةشئاع نع دوسألا نع هاربا نع كلا نع "بش انثلح "رم نب "صنح اشو -۱

 انلو ةق ص امل ره لاقف « ةاش اه ىدهأو « تم نا ءالول نا اهم رقشا ه هَ تلا لاقف ةر” تیرا

 دبع ةتيأر ؛ سابع نبا لاقو « لس ص کلا لوقو «اّرح امجوز ناكو کلا لاق ۰ ةيده

 انإ » : لاق هلي یبلا نع رع نبا نع مفان نم كلام ىنثدح لاق هللا دبع نب ”ليعامإ اشو - ۰۲

 » "قتعأ نمل هالولا

 طرقللا ثا ریل ةد وةمم ةجرتلا هذه ( رح طیقلا : ردع لاقو « طيقللا ثاريمو قتعأ نا ءالولا ام باب ( هل

 هطقتلا ىذأل هءالو نأ یعخنلا نع ءاجام ىلإو لالا تيب ىف هژالوو رح طيقلا نأ روهملا لوق حيجرت ىلإ راشأف

 اناعم رثآلا اذه مدقنو « هژالو كلو هتقفن انيلعو رح ورف بهذا » هطفتلا ىذلا ىف ةلرمج ىبال روع لوقب جتحاو

 ىذلا تنأ ىأ « هژالو كل » رمع لوق ىنعم نأب هنع تبجأو ؛ هلصو نم كانه تركذو تادابشلا لئاوأ ىف هءامتب

 ءالولا امد عوفرإلا ثيدحلا عیرص كلذل ةجحلاو , قتملا ةيالوال مالسالا ةيالو ىف هرمأب ماءةاو هتيب رت لوتت

 طقلتملا كلم ال مالسالا راد نع طرقلاو كلم قيس ىع ءتو نما نال هل ءالو ال قم مل نم نأ ىضتقاف « قتعا نمل
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 لبج اذاف مهل هئاريف مرق ةمأ نبا وأ قرتسي الف ةرح نبا نركي نأ ذوبنلا ولخم ال ذإ ةيرحملا سانلا ىف لصالا نآل
 لقعي نأ ىلإ ةيفنهلا لاق ةيو ءاش نم ىلوم طرقالا نأ ىلع نع ءاجر « هطقتلا ىذلل هيلع قرالو لالا تدب ىف عضو

 ةمجرت ىف ء طبقلاا ثاريم ركذ» لاقف ىليءامسالا ىلع اذه لك نخ دقو « هنع لقع نع كلذ دعب لقتني الف هنع

 نمل ءالولا امتاد ةجرا قباطم رع ناو ةثئاع ثيدح نأ ديرب ءةلالدهيلع الو ركذ ثيدحلا ىف هل سیا و بابلا

 ثاريم ركذ نيأف تلق ناف : لاقف كلذ ىلع یتامرکلا ىرج دقو « طرةلا ثاريم ركذ امهئبدح ىف سولو « قتعأ
 بدم امأو « رهاظلا بس# وه | هک اذهو : تاق . هيف ثیدحلا دار | هل قفتي مو هب مج ر اموه : تلق ؟ طيقألا

 نأ ىلع اوعمجأ : رذنملا نیا لاق . ملعأ هقاو تمدقام هنایبف ثيراوملا باوبأ ىف هدار| ةيسانمو رظنلا قيقدت
 هب و لوألا وغ جیرش نع ءاج دقو « ةيمحلا نع لوقا ماك هدع و « ةعاججاك هئعو « یعخنلا نع ةياور الإ رح عملا

 دوسالاو « ىعخألا وه ميهارباو « ضصم ةدحوم مث ةانشع ةبيتع نبا ره ( عجل ( هلوق . هب وهار نب قصسإ لاق

 دانسالاب مكحلا ىلإ لوصوم وه (ارح ابجوز ناکو محلا لاق ) هلوق ٠ نويفوك نويعبات ةثالثلاو ديزي نبا وه

 نم مكجلا كلذ لقي مو« ثيدحلا ىف اجردم ةبعش نع ديل ولا ىب أ ةياور نم ىليءامسالا ةياور ىف عقوو ؛ روک ذلا

 هلو هيأ محلا فاس وبف اضيأ هلاق دوسالا نأ مها ريا نع دوصم قب رط نم هما ىذلا پابلا ىف قأيسف هسفا لق

 نبا لاتو ) هلوق . عرفراا لصتلا مكح ىف نوکیف ربخلا ةيوار ةداع ىلإ د: سيل ىأ ( لسرم مکحلا لوقو )

 سابع نا لوقو هيف ةعئاع رك ذب هلصي مل ىأ « عطقنم دوسالا لوقو ه هياي ىذلا بابلا ىف داز (ادبه هتيأر سابع

 مل درسالا ناف ء اهدبشي مل نم لوق ىلع هلو حجرتیف اهدهاشو ةصقلا رضح هنأ حص دقو « هآر نأ ركذ هنال حصأ

 یراخبلا ريوعت نم دافتسإو « ليوط رهدب كلذ دعب دوف مكحلا امأو , لب هللا لوسر دبع ىف ةنيدملا لخدي

 اع عاعقنلا صیصخت نم لاعتسالا ىف رهتشا 1 افالغ لسرملا عضوم ىف عطقنلا قالطا زاوچ عطقنم د وسالا لوق

 مدنع ىعسي كلذ ناف 2 ىذلا و ىعباتا نيب ىباحصلا طرق ةررص ىف الا هحاو دنسلا ءانثا نم هلم طقسا

 ىف لهمتسي هنأ « لسرم مكحلا لوقو ء اضيأ ىراخبلا لوق نم دافتسوف رییکلا ىمباتل اب هصخ نم مهنمو « لسرملا

 نع ق:ءأ نم نأ دحأ نع نيتءاورلا یدحال هو لدتساو « نيءباّدلا رافص نم مكحلا نال اذرآ رذصلا ىعزاتلا

 « ءالولا نم ءاسنلا ثريام باب » ىف هيف ثحبلا ىتأيسو « هنع قتلا رجألاو قتعلل ءالولاف هرغ

 رقهئاسلا ثاريم اپ - ۲+

 لهأ "نإ لاق ما دبع » نع له نع سيق ىلأ نع "نایفساندح ةبقعأ نب ةصیب م - ۳
 « نوبيسي اوناكةيلهاجلا لهأ "ناو « نوبيسب ال مالسإلا

 هلا یضر ةشلاع نآ » د وسالا نع مارا نع رو صنم نع ةناوع وبأ انثذح قز اشم --

 اباهأ ناو اهقتعأل ةرير ؛تیرقشا ىلإ هللا لوسر اب : تاقف ؛ اهءالو اماهأ طرتشاو اهقتعتلا ۳ رب تب رتشا اهنع

 ترخو :لاقاتتعأف اهترتشاف : لاق "نا ىطعأ لاق وأ « قتعآ نا هالول انإف امسةنعأ م لاف اهءالو نوطرتشپ
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 دوسالا لوق . ارح امجوز ناكو "دوسالا لاق « هعم "تنک ام اذک واذک ”تيطعأ ول : تلاقو « اهسفن تراتخاف

 حما دبع "تبار سابع نبا ؛لوفو ¢ مطقنم

 ىف ام دارملاو « ةدئالا فت ىف مناي دو ةلعاف نزو ةدحوم و ةلهرع, ( ةبئاسلا ثارم باب ) هلوق

 دحأل ءالو ال نأو هقتع كلذب ديري ةيئاس تنأ وأ كيلع د ءال ءال وال هد. هل لوقي ىذلا دبعلا ةمجرتلا

 ةيأ ىلا هقتص ىف رقتفي نييلدالا نیتنملا ینف « ةبئاس رح تنأ را ةبئاس كنقتعا هل لوقي دقو « هيلع
 , هئالو ق فلتخا و « هتحاباب لاق نم ذشو هتيهارك ىلع رررجاف طرشا ىف فلتخاو « قتعي نيبرغألا قو

 نايفس نع ىدعلا ميكح ىبأ نب ديرب ةا ر ىف ( لبزه نع ) هلق . ىلاعت هقا ءاش نا هدمب ىدلا بابلا ىف هنيبأسو

 كلذ مدقن دقو ةمجمملا لاذلاب هلاق نم موو « رغصم ىازلاب رهو « لییحرش نب لیزه یئدح د ليعامسالا دنع

 . دوعسم نبا وه ( هللا دبع نع) هلو : نحرلا دبع وه سوق ايأ نأو یروثلا وه دئسلا ىف نایفس نأ و « ابرق

 ىليءامسالا هجرخآ ثيدح نم فرط اذه ( نوبيسي اوناک ةيلهاجلا لهأ ناو « نوبيسيال مالسالا لهأ نإ) هلق
 فا لاق هللا لص ىلا لجر هاج و لاق لب ره ىلا اذه هدد نایفس نع ىدهم نب نحرلا دبع قدرط نم هماعر

 لو تاو دازو بابلا كثروح ركذف « هقا دبع لاف « اثراو عد و الام كرف تاف ةيئاس ىل ادع تقاءأ

 ناف » قدءلا ةياور قو « لالا تبب ىف هلمجتو هلیقن نحف ,ىث ىف تجرح وأ تم'أت ناف « ةثاريم كف هتمعت

 ىف عقت نأ تیدخ يملا لبق ةثلثملاب < تمت » یتعمو « لالا تيب ىف هلعمت 0) انراف و لاو كشي لو « تجرحت

 یعااشاا و نب ريس ناو یرصبا نس>لا لاق ةمئاسلا ىف محلا اذمو ء هاتە ميلا 9 ةلههملا ءاحلاب تجرو ؛ مثإلا

 نم ةأ ما هتةجء ر وما ىبادصلا ةفيذح ىبأ یلوم الاس نا » نيريس نبا ند جی دنسب قازرلا دبع ج ا

 « اجيال وأ ةيراصتالل هئاريم عفد ةمايلاب ديعتسا الف « ةفيذح ايأ ىلاوف « تثش نم لاو ه تلاقو ةبئاس راصنالا
 هانغتعآ انكانإ لاقف تام هل ىلوم لام قأ رع نبا نا » یزاا هلا دبع نب ركب قيرط نم رذنملا نا جرخأو

 « بدنآ لیبس ىد وأ بوجولا لبس ىلع هلءف نوكي نأ لمتحي اذهو « قتمتف اباقر هنمثب یرتوپ نأ أف ةيئاس

 باقر هب تعيقبا الاو هلام لبق ناف هةتعأ ىذلا ىعد اثراو ةيئاسلا فلخي مل اذا : لاقف ءاطع هرهاظب ذخأ دقو
 وهو « ىرهزلاو زی زعلا دبع نب رع هلاق , هنع نولقعيو هنوئرب نيدسدلل هءالو نأ رخآ بهذم هيفو « تقتعأف
 رهاظ عابتاو : رذنملا نبا لات « هتيهو ةبئاسلا ءالو عببب سآبال : نييفوكاو ىمخالاو یمشلا نعو « كلام لوق

 ااف د هيأو ةريرب ةصق ىف ةثئاع ثيدح داراب یراخبلا راذآ كلذ لاو : تاق. لرا : قنعآ نا ءالولا » هلوق

 هلبق یذلا بالا ف كلذ ىلع مالكلاا مدة دقو « ارح ناكةريرب جوز نإ دوسالا لوق هيفو « قتعأ نا ءالولا

 بوم نی ارت نم ما سیساپ - ۱
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"Veeیر الع لاق « لاق هیبآ نع ىعيتلا مهار نع شعالا نعررج ای دح دیم نب ۳ شی —  

 تاحارجلا نم هايشأ امف اذإف اج رخأف ۽ لاق هفیحصاا هذه ريف یا "باتک الإ و رقن باتك اندنهام : هنع ها

 ء انذآن » نم فرع هلو < ءارلاب خمللا فانك (۱)

 ىرابلا عف م ۱۳ 6 ۱-۶



 ضئارفلا باتک - 1 ٥

 ٠ ”ةنعل هيامف ءاثدحم ی وآ وأ ءان لح اف ترآ نف+ 1 ىلإ ريم نيبام مارح ةنيدلا» اهيفو : لاق , لبإلا نادسأو

 هیلاوم ادا ریفب موق یلاو نمو « لدح الو فر قمايفلا موب هنم لقال نيءمجأ سانلاو ةكالفاو لا
 ةدحاو "نیلسال ةمذو . لدع الو فرص رةمايقلا موي هنم لوقبال "نی جا سانلاو :کااللاو كل :a دیلمف

 ةمایقلا م وب هنم لقال( نبمجا سانلا و 1  ةاللاو هللا هما هیلعف السم را نف« ماندآ اهم 0

 « لدعالو فرص

 'ىهن : لاق امهن» ہلا ىضر مع نبا نع » رايد نب هللا دبع نع نايفس انثدح من وبآ اشم - ۰
 6 هتبه نعو ءال وا عیب نع یبنلا

 نإ لبس قبرط نم فا ربطلا و دحآ هجرخآ ثيدج ظفل ةجرتلا هذه ( هيلارم نم ارت نم مثإ باب ) هلوق
 هياء مأأ لجرو » هیفو ثیدحاا « ىلامت هللا مرماكي ال ًادامع هلل نا : لاق رس یا نع د ةيبأ نو سأأ نب ذاعم
 قمت قلاب رفكد دبحأ دنع هعفر هدج نع هيبأ نع بیش نب ور ثيدح قو « مهنم ارتو مهتمعأ رفاكسف مرق
 هيلاوم نذإ ريغب اموق لاو نم د هظفاذ بابلا ثيدح امو قد ملا رکب ىبأ يم دهاش هلو « قد ناو بسأ نم
 الو « ساد نبا نم نابح نبا هح و هجام نبا و دمج ال هلثمو « نيمجا سانلاو کالا و هللا نعل هیاعف
 قو ةن دملا لطف ف بارلا ثول حرش ىضو دقو « ةءايقلا مو ىلا ةءااتتملا هبا ةزعأ هيلمق 5 سنآ ثر دح نم دواد

 و یتیلف هیااوم ريغ ىلا لوت نم » اعرف ةهاع ثیدح اذه ىف ىلع ثیدح یعم فو « تایدلا ىف قأبو ةب رجلا
 هاور دقو ؛ كيرش نب ديزب همسا ىلع نع هل ىوارلا ىعبتلا مهاربا داوو « نایح نبأ هد « رانا! نم هد2م
 لئاضف قو كانه ترکذو « ملا باتک ىف ىضمو قاوسلا هللا دبع نب بهو ةفيحج وبأ مهتم ةعامج ىلع نع
 ىف ىم ام اضيأ اهيف ناكو « اه ناک كلذ نم هوورام ميج نأو ةفيحصلا ىف ايف ىلع نع ةاورلا فالتخا ةنيدملا
 ناف « ةقدصلا ضتارف امف ةفيحصإ نايثء لا هل درا بلاط ىبأ نب ىلع هابآ نأ ةيفنحلا ن دمع ثيدح نم سا
 ىف تركذو « ةقدصلا ضئارف هتف ىف ناک هنأ دمجأ دبع بابلا ثيدح رع ىف ىلع نع بارش نب قراط ةياور
 ريسفتو ةفيحصاا ريسفتو « هقا باتک الا ١ فوق بارعإو ثيدحلا اذ+ بل اط ینآ نب ىلع ثیدحت بوس ما
 ثيدح هنمضآ ىذلاو « تايدلا باك لع هحرشب و رئاكس لسم لتقيال » لملا ىف هيف عقو امو « لقعلا
 لهو ؛ تابدلا ىف هحرش ىف أيسو ؛ لبالا نانسآ و تاحارجلا اهدحأ : ءايشأ ةعبرأ ةروكذملا ةفيحصلا ىف ام بابل
 هحرش ىضم دقو « مرح ةنيدملا » اهناث . كلذ نم مآ وأ ةاكرلاب ةفلعتملا وأ جارج اب ةقلعتملا لبالا نانسأب دارملا
 ريسفت ىف فالتخالا نایب و دنسا اب قلعت ام هر تركذو « جملا رخاوأ ىف ةنيدملا لضف ىف هناكم ىف قوت سم
 نأ كانه مدقت دق « هيلاوم نذا ريغإ » هيف هلوقو انه دومقملا وه «اموق لاو نمو اهلل ام . لدملاو فرصلا
 ىلاوملا نذا سيل وهو یاطما مالك تمجار مث « هومنم هيلاوم نذاتسا اذإ هنأ وهو امورغم هل نأ معز یا
 اولاحو هومنم ممنذأتسا اذا هنالو ميرحتلل اديكأت رکذ امنو , هیلاو هثم وه سيل ءالوو بسن ءاعدا ىف اطرش
 لاق ام ىلوالاو ؛ ام ضرُعا كلذ ىلع هم نردطارتو دق معأل درطإال اذهو . ىمتثا لاذ نم لعفيأم نيب و هني



 ثيدحلا ٩۷۰۵ - ٩۷۵ 3

 كلذب مالكلا درو ٣او هءاع هرصقو نذالا مدعإ ملا دل سوا نذالاب ريبعتلا نأ هريغ
 ٠ ىنا بل الا هنأ ىلع

 , ثرالاو ةناعالاو ةرصنلا نلطم اثم ناو ةالاوملا نم معالا ىنعللا الماش « لوت نم » لوق نوكي نأ لمتحم و

 « قتمأ نا ءالرلا اما » ثيدس هجارخأ ليلدو « ثاريملا ادع اب همورفع قاءتي « هيلاوم نذا ريغ » هلوق نوكيو

 نعو ءالولا عب نع ىهنلا ىف رع نبا ثيدحي ثيدحلا بةعف اذ-ه ظل ىراضبلا نأکو . لات هللا دنع علاو

 لصحام عم ءالولا عیب نم دیسلا حنم اذا هنآل والا قب رطب كاذ ىف نذإلا رابعا مدع هذم خوب هناف“ هته

 جردنم وهو « ىلوأ ةنام الو ضوع ريغإ نذإلا نم همؤف كاذب ةناملا نم هل لس ام عم هديه نمو ضوملا نم 4

 ق> عبيضتو ةمعنلا رنک نم هيف ال مارح قوف نم هالوم ريغ ىلا لفسأ نم ىلوملا ءاتنا نأ ثيدحلا فو . ةبملا ىف

 دبع نع لئس : لاق هثطرم ىف بهو نبا هع هركذام ىلع كلام لدتا هب و : كلذ ربغو لقملاو ءالول اب ثرالا

 یماا ةبما كلف : لاق مث رمع نا تبدح جتحاو كلذ روال لاقف ءاش نم لا و هنآ ىلع هديس نم هسفن عاتبي

 : هند خرج نبا نع قازرلا دمع هجرخأ اهف لاقف ثبدحلا اذه مروفع, ذخالاب حابر ىنأ نب ءاطع فش دقو « الع

 فالخ ىلع ءامقفلا ةعاجو : لاطب نبا لاق« ثيدحلا اذرب لدةىاو , راج ءانث نم ىلاوب نأ ءالول لجرلا نذأ نإ

 ةيش دالوأ اولنقت الو 2 لاعت هلوق لثم بلاخلا ىلع ىرج هنأ ىلع هلع ثيدح لمحو : لاق « ءاطد ناقام

 عیب ند ىهلا ثيدح خوسام وهو ء ال مأ قالمالا یفخ ءاوس مارح دلولا لتف نأ ىلع ارعجا دقو € قالمإ

 وح ىف هيلا اومصتخا ناثع نأ رذنملا نبا ىورف « نايثع كاذب لوقلا ىلا ءاطع قيس دق : تأف . هتبه نعو ءالولا

 مدقم حیحصلا ثيدحلاو « هدلوو سابمال اهلاوم ءالو تبهو زن ومیم نأو , ی نم لاو : قيئءلل لاثف كاذ

 قو « لاطإ نبا لاق . مه وق فالخ ىلع عاجالا دقعناو هواوأتو مرفلب وأ ءالؤو خلي مل هلءاف كاذ عيمج ىلع

 « ناف ىلوم نالف لوقي لب هقتعآ ىذلا هالومو هسفن ىمي و نالف نبا نالن بتكي نأ قيتمال زرعال هنأ ثيدحلا

 ءالولاب ىثرقلا لوقي نآدك اضيأ كلذب حصفي نأ ىلوالاو نق « هریغو یثرةلاک هبسف ىلإ بسقنب نأ هل زر نکا

 ةيوثلا هيلع بم و ديعؤلا نم هيله بئرت ۸ هتدارش تطقس هلعفو كلذ مع نم نأ هيفو : لاق . مهالوم وأ

 «ماندآ اب ىعسي ةدحا و نيلسملا ةمذو د ابعبار .نيمله اوناكولو اموع قسفلا لهأ نعل زاوج هيفو . رافغةسالاو

 ىلع هحرشب تاحأو قّدملا باک ىف ىنعم د-ةف ىنا ألا بابل ثيدح امأو . ةيزجلا بادك ىف فرّسم هحرش مدقن دقو

 نايفس باحأ نم ظافحلا لاق اذنكم ( راتبد نب هللا دبع نع ) هلوق ٠ یدوثلا وه ( نایفس انثدح ) لوق . انهام

 ةياور ىف ( رمع نبا نع ) هوق . مری. ديم نب هللا دعو مکوو یدیه نب نجزلا دبع مهتم « هنغ ىررثلا

 «رمع نبأ تم م راد نبا نع نايفسو ةبعش نع یدرم نب نجرلا دیه نع نائس نب دحآ قي رط نم ليءاممالا

 ؛ هيلع لايف ثيدحلا اذه ق سالا : هدي ىفهجرخأ ا ملم لاق یتح راند نب هقا دبع نم ثيدحلا اذه رهتشا دقو

 « كلامو ناءفسو دمع هلع هاور رادید نب هللا ديع ثيدحح نع الا هقرعثتال حی نسج: هر دعل یذمرتاا لاقو

 لبفأف هيلا موفآ تنك ىتح ىل نذآ تب دحلا اذ-م ثدح ال رانید نب هللا دبع نأ تددو لاق هنآ ةبمش نع یوریو

 نا يه ةياور لصو : تلق . دانید نر هللا دع نع ردع نب هللا ديبع نع میاس نب ىحي یورو : ىذمرتلا لاق . هسأر

 اههالك ىومالا ديعس نب یحو ضايع نب ىفأ ةرمض وبأ هعب ات دوف ماس نب ىح هب درفنپ ملو ؛ هچام نبا ماس

 « دانید نبرهلا دبعب امفان امونم لک نرق نکل امرقیرط نم هحیح ىف ةنارع وبأ هچرخآ رع نب هللا دیه نع
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 ورعو دانید نب هلا دبع نغ ةبعش نع هقب رط نم هقاسو ىفوأ یا نب دمح أ ةجرت ىف تاقثلا ىف نابح نبا هجرخأو

 نب هللا ديص نص هق رط عمجي یامصالا مه وأ ىنتعا دقو «بيرغ رانيد نإ ورمع لاقورع نا نع اعیج راتید نبا

 یراصت الا كيعس نب یح راک الا نم مهم دائيد نب هللا دبع نع هه ثدح نم ام نيثالثو ةسمخ نع هدروأف راند

 نب نسحلاو رمسم مجنود نمو نيءبالا راذص نم ءالؤهو ىر«ءلا هللا ديبعو داها ب دیز و ةبةء نإ یسرمو

  سیوآ وأو لسم نب زيزولا دوعو رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دعو ىسوم نب بوب أو ءةروو ىح نب خاص
 ءزج ىف ىرفاغملا مزاح نب دمحاو ملم دنع وهو لالب نب ناعاسو ةناوغ فأ دنع وهو جرج نيا هل عقب ل ناو

 ليعامسالا دنع نایفس نء یرفحلا دواد ىبأ ةاور ف ( رع نبا نع ) هلو . ىتاريطلا قبرط نم ىورحلا

 تأ رائيد نب هللا دبعل تلف » ةبعش نع ىماارطلا دنسم قو ةبمش ةياور نم قنعاا ىف ىم اذکو «رمع نبأ تم
 نبال تلق د ةبعش نع دسأ نب زج نع ةناوع بأ هرکذو « هنع هنبا هلاس « مع : لاق ؟ ربع نا نم اذه تعمم

 نا دنع ةيعش نع نافع ةءاور ف عقو اذكو «هنع ةزمح هلبا هلأسو محا : لاق ؟ رع نبا نم ۲ تنأ رائيد

 هل فاروق ؟ اذه لو ربع نا تم دقل هللا : رائيد نال تلف د لاق ةيعش نأ رخآ هچو نم هجرخأ و 5 میم

 دنعم ىف هائيور آرام هام هم همای 1 LX لاق , رايد نب هللا هبع فاحتس ةيعش نإ ةئايع نبال ليقو

 نع كلام نع یژا لا دايز نب نسحلا قب رط نم « كلام بئارغ , ىف ىنطقرادلا هچرتآو « نايفس نع ىديجلا

 دانید نبا نأ هرهاظ اذبف « ثيدحلا ركذف ءالولا ءارش نع هابأ لأس هنأ رمع نب هللا دبع نب ةرمح نع رانيد نبا
 نب هللا دبع ثیدحلا اذهب درفت : « ىذمرتلا حرش د ىف ىلرعلا نبا لاقو < كاذک سولو رع نا نم هعمسٍ مل

 هالولا امد قس ین لوق ىنغم لق هنأكو لک ىذا ظفل ركذي 1 هن ال ربا نم ةيناثلا ةجردلا نم وهو رانید

 تءاج نکل « قتعلا ف ىم اک ةريرب ةصق ىف ةدأاع نع ثيدحلا اذه ىور رص نبا نأ هديؤرو : تلف « قنعا نا

 هظفاو كلام نع پو نب ىحي نع ثدللا قي رام نم ةناوع وأو یاسناا هجرخأ رخآ هجو نم قر دا ةخيص هنع

 ظنا, املا ترشأ ىتلا نايلس ىبأ نب دمي ةياور ىف عقوو « هبه نهو ءالولا عيب نع ىهنب اب ىناا تعمس ه
 زارألا ناهياس نب دمحم دازو « بم وبآ هرکذ هلثم ةبعش نع ديبع نب نابتع ةاور قو « بهوالو عابيال ءالولا »

 ظفلاا اذه ىلع انرکذ نم عيج قفتاو , هفعضو ضیا ىنطقرادلا هجرخأ موف < مع نع » رمع نبا نع دنسلا ىف

 هجرخأ «بسنلا ةمحلك ام ءال ولا د ظفلب ردع نبا نع رانید نب هللا دبد نع هاورف یضاقلا فسوب وبأ مهفلاخو
 رمع نب هللا ديبغ رائيد نبا نيبو فسوب ىبأ نيب ديلولا نب رشب لخدأو « قولا مث كاملا هقيرط نمو ىعفاشلا

 هللا دع قي رط نم میم وآ هجرخآ و « لدل یا نع هح ىف نایح نبا هچرخآو « هنع هدنسم ىف ىلعي وأ هجرخآ

 رانید نب هللا دبع نع عفان نب هللا دبع قیرط نمو « بهویالو عابیال » نا ىف دارفم۵ب نع نيءأ نب رفعج نبا
 ىبأ نب دواد نع ىروثلا نم قازرلا درع هجرخأ ام اذه ف ظوفحاو « هتبهالو هعيب حصیال بسن ءالولا ام »

 قيرط نم ىارطلاو رازبلا هجرخآ ام اذکو « بسنلا ةمحلک 2 ءالولا د ةيلع افوقوم بيسملا نإ ديغس نع دنه

 ةريغملا هدئ:س قو « لوحتم الو لغت سال ءالولا و هعفر هدج نه هيبأ نع سايع نب هللا ديد نب ىلع نب ناجاس

 عمجأ : لاطب نبا لاتو . هتبه الو همب زر<ال نتعآ نمل ءالولا هلوق نم سارع نبا نع مہ « لوم وهو ليج نبا

 ىف اوناكو « ءالولا لقتنب ال ب سنلا لقتنيال اكف بسنلا حج ءالولا حج ناکاذاف پسنلا لب وع زوال هنآ ىلع ءاءلعلا
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 شب دما اذهب لمعأا ىلم ةعامجا قفنا : ربلا دبد نا لاق و « كلذ نع عرشلا ىق هريغو عمبلاب ءالولا نولقني ةيلهاجلا

 نو خرج نا نع قازرلا درع یورو « سابع نبال راسإ نإ ناجاس هالو تبهو ابنأ ةئوم.. نع ىورامالا

 نبا لاقو . هلبق ىذلا بابا ىف هيف ثحبلا مدقت دقو : تأق . ءاش نم لاو نأ هديعل نذأي نأ درسال زر +۶

 نع اذکو ءالواا ةبه زاوج ةز وهم ند هاج و « ةورع نعاذکو هال ول عیب زاوج نا نه ءاج : هريغو لاطإ

 هنع قازرلا دبع جرخأف ناله نمز ىف دوم« نبا كلذ ركنأ دق : كلف « ثيدحلا مهغابب  میاعل و سابع نبا

 جیب ركذأ هنأ رباج قيرط نهو « باشلا نه ةبعش ءالولا : ىلع قبرط نهو ؟ هبسن کدحآ عیب, : لوقي ناكهنأ

 حی هدنسو زوجمال سابع نا نع ءاطع قيرط نمو ؛ هرکدپ ناك رع نا نأ ءاطع قيرط نمو , هتبهو ءالولا

 نأ « بسنا ةمحلك 2+ ءالولا » ىنمم : ىب رملا نا لاقو « ةبملاو عیبلا نيب سابع نبا نع لةنلا ىف اولضا مث نمو

 قح ىف مودعااك ناک د بملأ نال اس> دوجولا ىلا ةفطنلاب هجرخأ بالا نأ اک كح بسالا ىلا ةمرحلاب هجرخأ هللا

 مح هاش املا « ابهدع نو ماك>اآلا هذه دوجو ىلا ةي رج اب هیس هچرخأز « دبشرالو لب الو یضةیال ماکح الا

 یط رقآ لاقو « هتيهو هعیب نع ىهنذ بسنلا ةبترب قلا و « قتعآ نا ءالولا اما » ءاج كلذلف قتعلاب طينأ بسالا

 لفتنتال اكن ٠ بسنلاك هنع كاکفناالا ىأتبال ىدوجو يا هنأ ةلالدلا هجوو ؛ بابل ثردحي روم.جلل لدتسا

 دبع جورن ول ا ثاريملا نم هیلع بترتب امرج ءالولا ىف حصر هنأ الإ « ءالوا لقتنيال كلذ. كف ةدودجلاو ةوبآلا

 درسا) قتءأ ولو « احلا كلت ىف تامول اهيااوا هژالو نوكيف همأ ةيرمط ارح دقنب هناف دلو اهنم هل دلوف رخآ ةة.

 نأ روکذاا لصالا ىف حدقیال اذهو . یهتنا اقافنا هيبأ قت.1 تام اذا لفتنی هءالو ناف دلولا توم لبق هاأ

 هذعس نم هسفا یر نمیف فلاخاو . هچو لک نم ةب وسألا مرات مو ال همش نال «بسنلا ةمحاك 2+ ءال ولا »

 ابيرق مدقت دقو ةبئاس قّدعأ نم ءالو قو « هيلع ءالو ال ليقو هديسا هءالو نأ ىلع رورجلاف بناک لاك

 درو ءالولا » : يي ئناا لاقو « ةنالو هل یربال نا ناكر « هیدب ىلع لا اذا ببساپ - ۲

 ربا اذه ةحم ىف اوفاتخاو . هتامكو هایدمب سانلا ىلوأ وه : لاق هند قالا م نع هرکذ یو« « قتعأ

 تأ تدارآ نینمزاا "مأ ةشئاع "نأ رع نا نع » مفان نع كلام نم دیس نب بدق اش - ۷

 كمال : لاقف هلي للا لوس زا كلذ "تركّذف « انا اهءالو نأ لع اهكميبن اهاهأ لاقف اهقتمت ةيراج یرتشن

 « تأ نمل ءالولا اعف كلذ

 ابغ | نفر ةشئاع نع» دوسالا نع ميهاربإ نع روصنم نع نرخ انربخأ دمي اش ست ۸

 . قرولا یطعآ نا ءالولا ناف اهمةنعأ : لاقف هلم ىنا كلذ ترک ذف « اههالو اماهأ طرتشاف ةر” ؛تبرتشا تلا

 « هدنع تام اذک و اذک فاطعأ ول : تلاقف امجوز نم اهریغ لب ها لور اهاعدف تلاق « اهتقتعأذ تااق

 ۱ » اسقا تراقخاف

 یجمدکلا ةياور ىف عقوو « لجر , رثكالاو ىو رفلا دازو 6 ىندلل اذك ( اب دن ىلع سا اذا باب ( هلوق



 شا رفلا باتك- ۵ ۹
 ا يما تم تی

 «ءالو» ىنم مشكلا ةياور ىفو « شک الا اذک ( ةيالو هل ىربال نسحلا ناکو ) هلوق ۰ ىلوأ ريك ابو « لجرلا د
 هعماج ىف ىروثلا نايفس هلصو یرصبلا وهو اذه نسملا رثأو , ةيالولاب دارلا وهو ءالولا نم « ءايلا لدب زمملاب
 نیلساا نيب وه : الاق لجرلا ىلا لجرلا ىف الاق نسحلا نع دبع نبأ وهو سنوب نغو یا نع فرطم نع
 نع یرادلا ءاور اذ؟و ۽ نایفس نه عيكو نع ةبيش ىنأ ن ركب وأ هجرخأو 3 لرقأ كلذبو : نایفس لاقو

 هل ىدرأ ءاش نإ الا « ةثري ال : نسحلا نع ساوب قيرط نم اضيأ ةبيش ىبأ نبا هجرخأو « ناس نع م ىبأ
 ف فاص نم هلذغا كثردحلا اذه ( هتاء و ها سانا لزا وه : همفر ىرادلا م نع رکذوو ( هلوق : هلاع

 خدنلا میج ىف تباث وهو ؛ هل جرخأ نميف ىرادلا ایم اوركذي مل ىراخبلا لاجر ىف فذص نم اذكو فارطالا
 لسم هجرخأ دقو ةحيصنا نيدلا د وهو باب ةمجرت هلعج نکا ناءالا ىف ائيد- هتياور نم ىراخبلا ركذو . انه
 نی 1 اضيأ هريغو ةربره نآ ثريدح نم هترکذو « كانه هيلع 5 7 دقو « هريغ هدنع هل سبأ و هثيد»- نم

 لمآ نم ناكو « مل نب رادلا ىنب ىلا بسن ىرادلا مث ىمخالا داوس نب ةجراخ نب س رأ نبا وهو « مي یداراا
 ثدح دقو «ةرجاا نم عسآ ةنس همالسإ ناو « هثم لبقيف لب ىنلل ید ناکو « ةيلهاجلا فةراجتلا ىطاعتب و ماش
 نع راک الا ةاور ؤو « هبقانم ىف كلذ دعو لاجالاو ةساسجلا ةصقب مك نع ربنا ىلع وهو هاا 2 یا

 عة أد لا ةفرعم » ىف هدئم نب هللا ديعوأ هچ رخآ امف كلذو « 3 ريغ نغ و يذلا ةباور تدچو دقو« رغاصألا

 درز« نب كلام ناو , هيفو اباةكهيلا بتك لب ىنلا نأ ةعرز ىلا هدئسإ قاسف نزب ىذ ن فيس نب ةعرز ةجر ىف
 ةبادهأأ لضافأ نم ىرادلا م ناکر . ثيدحلا « ريع رشبأف نيكرشملا تانئاقو تلسا كزآ یئدح دق یوامرلا

 سدقملا تيب مت نکسو « ىفاربطلا اپجرخآ ضانلا لع یضق نم لوأو دجاسلا جرسآ نم لوأ وهو ؛ بقانم هاو
 كلذ رکذ ؛ رع نءز ىف تحف 1 كاذب اهبلستف لمفف تحنف اذإ اهريدغو نويع هعطقي نأ يب ىنلا لأس ناكو
 دو < اور حلل هللا لوسر لاق هلوق ىته» ىف وه ,هعفر م لوقو. نيءبرأ هم 6 تامو « هريغو دعس نبأ

 «ریرملاد د نب رع دنسم و ىف ىدنغايلاو ىناريطاو مصاع ىبأ نباو . دواد وباو هخيرات ىف ىداخبلا هلصو
 دع نب ريع ثدح بهؤم نب هلأ ديبع ت٣۸ د لاق زيزولا دسرو نب ريع نب زيزعلا دبع قيرط نم ميك ةئعئملاب
 نم لجر ید ىلع لب لجرا ىف ةنسلا ام هللا لوسراب تاق : لاق یرادلا 3 ند بيؤذ نب ةصيبق نع زب زملآ

 لرقا حمإ الو ات عم بهوم نبا نع مبضمب لاق یراخبلا لاق هناعو هایحم سانلا ىلوأ وه : لاق ؟ نیلسلا
 نبأ نع رمع نب نزولا دبع هور ۱:] تباثب سیا ثيدحلا اذه . ىعفاشلا لاقو « قتعأ نمل ءالولا قب ىنلا
 اذه دحأ فءض : ىناطخلا لوو « یبثیال اذه لثموام قا هیلعلالو فورملاپ سيل بهوم ناو ء بهوم
 نع بهوم نبأ نع زب زءلا دبع نع هريغو عیکد ةاور نم ىتاسنلاو یذم را و یم رادلاو دجآ هچرخأ و ۰ ثر لحلا

 مهضب لخداو : لاق , لصتع هدانسا سيل : لاقف ىذمرتل امأو . می نم بهوم نبا عایسب ميضعإ حرص و . ميمت
 مم! لاو « هرک ذب تأدب نم هجرخآ هقيرط نمو : تألق . ةزح نإ یک هاور ةصيبق ميك نيبو بهم نبا نيب

 لاو ضیا یاسنلا هجرخآ میم ركذ نود بهوم نبا نع ىميبسلا قاوبأ هاور دقو  ةصيبفرك ذب هيف درفت هنا
 نع هيف ةاورلا ضعب لاقو ؟ ةميبق امهنيب وأ مي نع بهوم نبا نع وه له : برططم ثب دحلا اذه ؛ رذنلا نبا
 مدة ا یراخہلا لاجر نم وه : تاق ٠ ظناوللاب سيل هي وار زيزملا دیو بهوم نبا مهذعلو بهوم نب هللا ذيع
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 عقو ىا ةاورلا نأ ىلا ىلا نلا راشآ دقو « ام كردي لف به نبا امأو « شما! سيا هنكلو ةبرشآلا ىف

 ةهرز وبأ لةو « ءاضقلا هالو زيزعلا ديع نب رمع ناكو « مهضعب هقثو نكلو أطخ میت نه هعامسب امف حرصا

 وبأ فو دا اذه و امجو هل یرالو ثيدحلا اذه عفدي ناك ةنأ ىعازوألا نع حي هل دنسإ هخي رأت ىف قشمدلا

 ءريخلا اذه ةمس ىف اوفاخاو لوقب یراخبلا راشآ كلذ ىلاو لصام جرفلا نسح ثودح وه » لاقو قشمدلا ةعدز

 اذه مواق ال هدنس حص ول هنآ هنم دور و ۾ قتعآ نا ءالولا املا و ثيدح هتخراما حصبال هنأب ءخي راثلا » ىف مزجو

 لوؤت وأ رسا نم هنم ىنثتسيف ارب هتحص ىلع قتلا ثيدحلا موع صخم له عملا ىف ددرتف لزنتلا لعو « ثيدحلا

 هتک ىلع قفتلا ثيدحلا بی و ثاريملاب ال كلذ هبشأ امو ةنواعملاو ةرصناا نم« « سانلا ىلوأ د هلوق ىف ةيولرألا

 حص ول : لاقف لاطإ نبا هاکس> ايف راصقلا نا مزج هبو « رهاظ هناحجرو ىناثلا ىلا روبجلا حاج ؟ هءومع ىلع

 ثبدحأا ءاج ولو « كلذ وضو تام اذا هيلع ةالصااو ةناعالاو رصنلا ىف هنالاوع قحا ةنأ هلبوأت ناك ثيدحلا

 لاقو « كلذ ىف نسحلا لوقب دوی لاق : رذنملا نبا لاق . ملعأ هاو ل وألا ص صل بج ول هاریع قحأ ظفاب

 هريسغا لوحتي نأ هلا هند لقعي ۸ ناو « هنع لقد نإ رمتسإ هنآ ىعخالا نع یورو ةباصأ و ةفماح وأ ودام

 هنع لوم تام نأ ىلا رمتسا نا هنعو ؛ لوحت, نأ هل سبل : رخآ لوق ىمخنلا نعو « ارج مهو یا قحتساو
 لسا الجر یلععآ هنأ اهريغ فو « اهتفلسأ یلا یدنغابلا قب رط ىف كلذ عقرو » ززعلا دبع نب رمعو نتا لات هو

 ىف رمع نبا ثيدح فنصملا ركذ مث. تنبأ بيصذ دعإ قب ىذلا لالا فصأ اةنبو الام كرثو تاف لجر هدب ىلع

 دقو « قرعأ نم صت ءالولا ىأ صاصتخالا هيف ماللا نال «قنعآ نا ءالولا ناف و هيف هلرف لجأ نم ةر زر ةصق

 ةشناع ثيدح رکذ مث . دیک تاب  كنءنع ال » ینومشکلا ةياور ىف عقو « كعنع ال ه هيف هلرقو . هیجوت مدقن
 لثاق نأ روصنم نع رخآ هجو نم باب لبق مدقن هقو ءارح امجوز ناكو لاق , هرخآ ىف لاتو ارمهتنع كلذ ق

 مالكا یعمو , محلا هنأ مدارا نء محلا قيرط نه هلبق ىذلا بابلا قو , ةدئاع نم ةيوار دوسالا وه كلذ

 ءاش نا مالس نبا وه ىناسفلا ىلع وبأ لاق ىناثلا د: لا لوأ ىف روكذملا دمو : ىلامت هللا دمحم فوت م كاذ ىلع

 شک الا دزه اذنك« ريرج اند دع انئثدح , ضارتتسالا ىف عقو دقو : تلف . ديلا دبع نبا وه ريرجو « هللا

 ىومودكلا نع رذ ىنأ ةياور قو « مال نب دگ د یر رذا نع هو, نب ىلع فا ةياور ىف عقوو بوسام ريغ

 نبا هنأ حجرملاو نیهضواا نيذه ىوس ريرج نم دع باتکسا ف سیل و « یدنکیلا ناب « فسوپ نب دمي »

 یداخبلا هجرخآ : لا مث و رچ نع ةبيش ىبأ نب نايثع قررط نم ثيدحلا جرخأف من وبآ برغأ دقو « مالس

 الوهذ الإ هزظأ امو ةندچ و اذک « نام نع

 ءالولا "نم هاسنلا ترام ساپ - ۳
 ةشئاع تدارأ لاق le هللا ىضر رع نأ نعد مفان نع ماه ای 5 1 اش - ۷۹

 « قنعأ نم ءالولا امان اهيرتشا : ل ىننلا لاقف ءالولا نوطرتشي مهن] ب یدل تااقف ةريرب نأ یرتشن

 ةشئاع نع » دوسألا نع هاربا نع روصن» نع ةنايفس نع ميكو انربخأ مالس نبا شر - ۰
 € ةذلا "یلّوو قر ولا 'ىطعأ نأ ءالولا : 2 هلأ لودر لاو : تلاق



 ضا رفلا باتک - ۸ ٥

 عفان نع رخآ هجو نم هلبق بالا ف روکذلا رع نبا ثيدح هيف رکذ ( ءالولا نم ءاسنلا ثرام باب ) هلوق

 ظفلا اذهو « ةمعنلا ىلوو قرولا ىطعأ نا ءالولا » هلوق ىلع اره:ةم روصتم نع رخآ هجو نم ةشئاع ثيدحو

 ظفلب نایفس نع یدهم نب نهحرلا ديف ةياور نم یذم را هجرخآ دقو ء روصن نع ىروألا ناءفس نع حیکول

 قبرط نم لبعاممالا هجرخآ دقو . هرکذف « كلي ىنلا لاقف « هالولا اوطرتشاف ةريرب یرتشآ نأ تدارأ اما »
 . ناك ًاميكو نأ فرعف « دحاو امهظفا : لاتو امات نایفس نع امیج یدرم نب نمحرلا دبع قرط نمو اضيأ عيكو
 « قدعأ نمل ءالولا امنا , ظفلب ةناوء ىفأنك رو منم باعا هركذ دقو . ةريرب ةصق ىف هنأ فرەو « هرصتخا ا٤ ر

 درفت و ؛ ةتساا بتکساا ىف اباکو ةشئاع باتأو د یا باما و شعالاو 1 املاك میهاربا باصأ هرکذ كلذكو

 ىروألا دره دقو ؛ ىنءملاب اف هاور روصتم نو 5 نأ لمتحف « ظفللا اذ رو هده نع رب رج 9 ىروثلا

 هل وق یعمو « باال هنال قرولاب دبع امتإو « نمثلا ىأ قرولا ىطعأ هلوق ینعمو « ةمعنلا ىلوو » هلوف ةدايزب

 تري' ىعدتسي كلااو كلم قبس ىعدتست نتعلا ةع نأ «قةعأ نمل ءالولاو هلرقل هتقباطمو < قتعءأ معنا لوو د

 رج امأو ؛ هيلع عمج وهو ینآ وأ ناك ارکذ قتءم لكل ءالولا نأ ىضتقي ىيدحلا اذه : لاطب نبا لاق « ضوعلا
 الإ « نقتعآ نم دالوأ وأ نقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلل سيل هنأ فالتخا ءامقفلا نيب سيل : ىرمألا لاقف ءالولا

 « ثاريااك ءاوس هيف ثانإلاو روكذلا لب مرا, قتءأ نم ءالوب روكذلا صتخعال : لاق هنأ قو رشه نع ءاجام

 ىروبألا هركذ ىذلا مصحا بقعتو « نيت نبا هلقن اف نونحس رصتقا هيلعو « هلثم نسواط نع رذنملا نبا لقنو

 نقنعآ ام الإ لاقي نأ ةلاسا ةرايعلاو : لاق « نقتعأ نو كو نم ثا. الا دلو هيلع درب هنأب هريغو نرحل 5

 ناف اديع ابجوز ناك وأ ةنعالم تناك وأ انز نم كو اهل نم ازارتحا « قع وأ ةدالوب ٌنَةنعأ نء نہا هرج وأ

 بعوتستال ةأرملا نا رانا ثي» نءو ۰ ةياحصا قافتا روبهجال ةجحااو « مالا قتما نولكءالؤه دلو ءالو

 ندع نم نرو امئاو ركذلا وهو لاملا بعوّسإ نم ءالولاب صاخاف  بیصمتا نم دك ۲ وه یذلا ضرفل اب لاملا

 هريغ نع قتمآ نميف لاق نه ىلع « قرولا ضعأ نأ ءالولا » هلوقب لدتسا و . ثرالا رج نعال ةرشابم نع هنآل

 نا ءالواا » هلوق هنم ةلالدلا عضودو « قت نا ءالولا » هلوق مو.عب الع قتمملل ءالولا نا هذع قثعلا نم ةيصوب

 طقف ق'ءلا اب نمل ال قتعاا نيح کام ىف قدع نم ناک نأ« قیعا نأ » هل وب داراا نآ ىلع لدف « قرولا یلدا

 مینا تخألا ناو« مهسقنأ نم موقلا یلوم باپ - 8

 نع هنع نا یر کام نب سا أ نع » ةدات و رق ن ”ةيواعم انثدح يع ان لح "مدآ نشر --

 . لاق اک وأ « مهسفنآ نم مونلا ىلوم : لاق ب یبا

 مونلا تخ نا : لاق یک ینا نع _سنأ نع » ةداتث نع ةبعش انثدح ديلولا وبأ اشم - ۲۳

 « مهسفنأ نمو ¢ م

 تخالا ناو ) وق - هثوث رو مهتيسأ بسا م: © یا ( مہ دفنا نم موقلا یوم ) نوت 23اب ( بإب ) هلوق

 اذگم ) سأأ نع ةداتفو ةرف ئ ةيواعم ان دح 2 همش انثدح ) هلوق ٠ . هما یهو مرا ىلا پسن هنآل ىأ ) مم



 ثيدحلا 1۷1۱ - ٩۷۹۳ 1

 مدقن دقو « سلآ نع هدحو ةداتف نع ةبعش نع » اولاق ةاورلا رثک او « انورقم ةبعش نع مدآ ةاود ىف عقو

 یصدقت و نینح ةوزذ ىف الوطم ةداتز نع ةمعش ن٥ رخآ هجو نمو « أرسال هدروأو شهرق بفانم ىف كلذ ناب

 ىف ةبهش نع فررعلا : لاقو ةداتف نع ةيعش نه قرط نم ليعامسالا هج راو ةيزجلا باتک قو كانه هدئاوف

 موقلا تا نبأ » ىف هنع فورهملاو , ةرق نب ةءيوامم نعو ةداتف نع هتياور « مهسفنآ نم را مم موقلا ىلوه»

 . اضيأ ةرت نب ةيوادم نه هب ةيعش نع دما نب لع درفناو « هدو ةدانق نع باور « ممسانآ نم وأ مهم

 نأ هدف داؤأو هاع هدنسم ىدمأ هجرخأ ًاضيأ ةرق نب 4 واعم نع ةيعش نع رصتلاوبآ همی ات لب « لاق (ک سیل و : تلق

 لاق نم « منم موقلا تخأ ناد هلوةب لدتساو . لعا هتاو ةيراصنأ هما تناکو یزلا نرقم نب نابنلا كلذ ینملا

 باوجلا ىلا نمر یراخباا نأكو ٤ مدفن ام ىلع كلذ, لقي ۸ نم هل ر « تابصعلا ثر اک نوثر ماحر الا یرذ نأب

 لالدئسالا حما ثاريملا ةدارإ ىلع « مهنم موقلا تأ نبا, 4وتب لالدتسالا حص ول هنآل « ثيدحلا اذه دارباپ

 « مهم » اذكو «مهسفنأ نم د هلوقب دارملا نأ ىلع لدف ؛ هقح ىف هلثم دورول هقدعأ نم ثرب قیتملا نأ ىلع هب

 لاطبإ كلذ ركذ ىف ةدكحلا : ةرمج نأ نبا لاقو . ثاريملا ىف ال كلذ وعو ةقفشلاو ملا راصتنالاو ةنواعملا ىف

 : مولئاق لاق یت- تاوخآلا دالوأ نع الضعف تانبلا دالوأ ىلا تافتلالا مدع نم ةيلهاجلا ىف هيلع اوناکام

 دعابالا لاجرلا ءانبأ نهونب انتانبو « انئانبأ وني انونب

 نم هركذ مدقتام هيف ةكحلاف ىلاوملا ىف لوقلا امأو : تاق . براقالا نيب ةفا لا ىلع ضر رحتلا مالكسلا اذ دارأف

 هتجسأ زاوجو هيب أ ريغ ىلا بسا نا تباثلا ديعولا نه ابي رق ىت ايس اه ةونبلا ظفلب ال هال وم ىلا ديعلا ةبسأ زاوج

 قيفوتلا هقاب و « ةلدالا نيب عج كلذ قو ؛ ةبسنلا ظفل, هالو« بسن ىلا

 ريسألا ثاريم صاب - ۵

 زجأ زيزملا دبع نب رع لاقو « هيلإ جوحأ وه لوقيو *ودملا ىدبأ ىف ريسألا ؛ث'روي عرش ناكو لاق

 ءاشيام هيف ماصإ هلام وه اعإأ هنير نع ريغتي مام هلام ىف عئص "مو هتئاتدو 7 ریسالا ةيص و

 نم » لق قب ىنلا نع ةريره يبأ نع مزاح ىبأ نع ىتدع نع "ةبعش انث”دح ديلولا وبآ ازم - ۷۳
 « انيلإف الك كرت نمو هت ر واف الام كر

 هل مر هلرأ ةمجعع ) حرش ناكو ( هلق ۰ لج مأ هری فرع هاو ىأ ( ريسآلا ثاريم باب ( هلوق

 وه لوقيو و دملا یدیا ف ريسألا ثرو) هلوق . روبشلا قوکا ىدا ىضاقلأ ثراحلا نا رهو هرخآ

 ریسالا ثرو د لات خرش نم یعشلا نع ده یآ نب دواد قورط نم ىرادلاو و ىبأ نا هلصو ) هيلأ جوحأ

 لاقو ) هلوق ريسأ وهو هن ریه ىلإ نو أه جوحأ خر لاق : ةببش یآ نبا دازو « ودمآا ضرأ ىف ناكاذإ

 هيف حفص) هلام وه 9 « همد نع ريد ملام ام ىف عنص امر هةقاتعو ريسألا ةرصو رجأ : زبزعلا هيع ني رع

 هيلا بک رع نأ هشار نب ق>س] نع رمع» نع قازرلا دبع هلصو اذهو « ءاشام د ىيمشكملا باور ف ( ءاشیام

 دبع نب رگ نع دشأر نب قدسإ ند رمعم نع كرابلا نبا قيرط نم یرادلا هجرخآ و « ريالا ةيضو زچآ نأ

 ىرابلا حف ه ۱۲ جام -- م



No 8ضئارفلا باتك  

 دورجا بهذ : لاطب نبا لاق . هنید نع ریذتب مل مالسالا ىلغ مادام هتيصو هل رجأ : لات ىص وب ريسآلا ىف زيزملا

 < ودعلا ىدبأ ىف ريسألا ثرو» 1 هنأ بيسملا نب ديعس نهو هل فقوب هنأ ثاريم هل بجو اذا ريسأآلا نأ ىلا

 راشأ اذه لاو « ةتثرولف الام كرت نمد 2 ھوق موع تح لغد ایل م ناكاذإ نو ىلوأ ةءارلا لوقو : لا

 چرخ الف نیلساا ماکحآ هیاع یر لسم وپف او . ابإرق هحرش مدقت دقو « ةريره ىبأ ثيدح داراب ىراخيلا

 هدم عق و كلذ نأ تیثب یح دنرا هنأ تبشر نأ نک الو ءزيرملا دبع نب ريع هيلا راغأ اک ةج< الإ كلذ نع

 بيسأل نب دیعس نع لاطب نا هركذ امو « اهركم ال اعئاط دئرا هيأ تبي یتح هنع هلام جورظ fe الف اعوط

 ىعضنلا نعو ۽ اضرآ نيتيارر .یرهرلا نهو ‹ ثري هنأ یرخآ ةاور اضوأ ع جرځأو ةوش ىبأ نبا هجرخأ

 مكسح ىف ريسألاب قلعتت ءایشا « هلامو هلهأ ىف دوقفلا کسح باب » ىف حاکشلا رخاوآ ىف مدقت ( هيبنت ) . ثربال

 ؛دوةفم ورا هزبخ عطقنا اذاف « هناك لعد هتايح تقاحت ام مال هلامو جوزتال هتجوز نآ و هلامو هتجوز

 كانه هکح ف فالتخالا نایب مدقن و

 هل ثاریم الف ثاریاا مقا نأ لبق مسأ اذإو « لا رفاکساا الو فاکس لسلا ثريال صا - 1

 نوع » نامء نب ورم نع نيسح نب ىلع نه بارش نبا نع جرج نبا نع اع وبأ شو -- ۰
 « سال "فاکس الو رفاكلا سلا ث رال : لاق هب یبلا نأ اتسپنع هللا ىضر ديز نب ةماسأ

 نأ لبق ملسأ اذاو » لاق مث ثيدملا ظفلب مجرت اذکه ( لملا رفاکسا الو رفاكلا ملا ثريال باب ) هلوق
 جاتحا ةمسَما اب ثرا وا مدع دق نف قروعا هذه ل واختي 4هوع نآ ىلا راشأف هل ثاريم الذ ثاريملا منا

 قحتساأ هنال هے رافاني م هوک تملا كل» نع لقانا اذاف ؛ توملاب تحت ب ثاريملا نأ ةعاملا ةجحو ؛ ليلد ىلا

 لساف رااكو لس الثم نادلو هلو تم تام اذا ةلاساا ةروص : رينا نبا لاق . لاملا مقر مل ولو هنع لقتنا ىذلا

 ىف روکذلا ىنمي ةماسأ ثيدح موع هيلع لد امب ذخالا ىلا رورملا بهذ : رذنملا نبا لاق لاملا ةمسق لبق رفاكلا
 لوقي قم هلا لور عس هنأب جتحاو < سکع ريغ نه رفاکلا نم ملا ثري : لاق ذاعم نع ءاجام الإ بابلا اذه

 دوسالا یا نع رهعإ نب یجب قبرا نم مالا هحضو دواد وأ هجرخأ تبدح وهو ء«صقنيالو ديزي مالسالا »

 مذ دقو « نکع هنم هعامب نکس و ذاهمو دوسالا نآ نيب عاطةنالاب بقعل و . دانسالا حيك 1 اهلا لاق هنع ىلؤدلا

 نم هاور دقو ؛ لاق اذک یورب الو یکح مالك وه : < ملا » ىف یطرقا لاقو , ةفزام یهو لطاب هنأ ىناقزوجلا

 نم لاا ثروب ناک هنأ ذامم نع ی وأ داسا عمام نب دجآ ج رخأ و « كلذ له فنرام هأ اف o رکذ یمدق

 یدومآا هنبا زاخ اردو اهوا تام ىدومو سم هاا امهتخا نب وأ نأ هثع د دە جرخأو ؛ سكع ريغب رفاکلا

 ءاضق تبار ام : لاق لق نب هللا دبه قررط نم ةبيش ىبأ نبا جرخأو «ململا ذامم ثروف لساا هعزانف هلام
 لاق ةيو ء ممل لمالو مف حاکسآ لاک « انوثري الو بات کسا له ثرت : ةيوامم ةب ىن ءاضق نم نسحأ
 ىف حرص وهو صالا ةضرام» ف سايت هنأ رورابآ ةج-و « قو ىمخناا ميهارباو بيسملا نب ديعسو قورسم

 نابدالا نم هريغ لضفي هنأ ىلع لو وه لب دارملا ىف ًاصن سياف ثيدحلا امأو « هدوجو عم سایقالو دارملا

 هلوقا رفاكلاو للا نيب ةبالو الو ةيالولاب قاع:ي ثداوتأ نأ وهو رخآ سابق هضرام دقو « ثرالاب هل نامتالو



 ےیدخلا ٩۷۹6 ۵۱

 ءار الو ةسيبرحلا جوزب ىذلا نأبو( ضعب ءاياوأ موطعب ؛ ءايلوأ ىراصنلاو دوملا اوذختنال ) ىلاعت

 ةمسقب راوثءالا وهو ثلاث لوق هيفو « انيلا جوزتي هنآل لسلا ثرآ یذلا لا ول امن بلقب ليلدلا ناف اضیآ و

 رمع نه تبث : تلف . دحأ نع ةياوروهو ديز نب ءاجو نساا و ةمركع نعو ناهثءو رع نع كلذ ءاج ثاريملا

 ليقع ركذ ىف الوعم بابا ثيدح ركذ دعب هيف ناف جحلا بانک نم « ةكه رود ثيروت باب » ىف یضم اک هفالخ .
 اذكو ؛ ىرهزلا وه ( بابش نبا نع) هلوق ٠ ءاو- انه روک دلا نأملا ركذف لوقي رمع ناك بلاط ىبأ نبا

 نيدياعلا نیزب فورعملا وه ( نيسح نب ىلع نع ) هلوق . مصاع نآ نع رخآ هجو نم ىلوعامسالل ةاور ىف عقو
 رابخالاپ احرصم یرهزلا نع هاور نم ناب حرشلا اذه نم جملا ف مدقت دقو <« نافع نبا ىأ نا نب ورمعو

 الإ ميلا نوكسو هلوأ حمب ناعع نب ورع نأ یرهرلا نع ةاورلا قفثئاو« ورعو لغ نيو اذكو ىلع نيب و هنيب

 كلام نع تاياورو هقفو ىلع كلام ريغ نم تاياور تذشو < ميلا حتار هلرأ مضي « رع » لاق هدح و اک )ام نأ

 ىف حالصلا نبا كلذ دع دقو كلام ةياور یراخپلا جرخم لو « هريغو ربلا ديع نبا كلذ نيب دقو روپمبا قفو ىلع

 هلوق ۰« حاصفالا »ىف هيلع تدزو « تكسنلا ه ىف انخيش همغو رظن هيفو ركدنملا ةلثمأ ىف هل « ثيدحلا مولع و

 0 میشه ةياور نم یاسناا هجرخآو نیءضواا ىف < نمواا د ظفاب یزاغلا ىف مدقت )خا رفاكلا ملسملا ثربال )

 دهاش هلو « اهلثم یرهرلا نء ةئييع نيا نع ةذاش ةياور تءاجو « نيتام لمآ ثراوترال و ظفلب ىرهزلا نع

 نم هيبأ نع بيعش نب ورع ثيدح نم كل اث و لی ىنأ دنع ةشئاع ثردح نم رخآو راج ثيدحح نم يذموللا دزد

 ةلم لهأ نم ةرفاكةلم لهأ ثربال لاق نم اهب كس و < حیح ورع ىلا هيف دواد ىبأ دئسو ةعبرالا ناسلا ىف هدج

 ىلا ةياورا ايواس٠ نوكيف رفکلا ىرخالاب و مال الا نيتللا ىدحإب دارملا نأ ىلع رولا اهلمحو «ةرفاکیرآ

 «ىارصنلا نم ثرب نأ الثم ید وهيا له عند« ىتح ابهوع رهاظ لد ابامح نم ىلوأ وهو « بابلا ثيدح ظفاب

 ةقرفنلا هنع و ءدم-أو كلام نع هل اقمو رثكالاو ةيفنحلا لوق وهو رفاكلا ثري رفاكلا نأ ةيعفاشا دنع حصألاو

 نم ان وکر نأ طرش نيدب رح اناک ناف یہذ نه یب رح ثرا وال ةفينح ى ندو ةيمفاشلا دنع !ذکو یرحلاو ىذلا نيب

 لام ثالث رفكساا ةفئاطو ةعيبرو ىروألا نغو « ةيفندلاك هجو مدضو « قرفال ةيمناشلا دنعو «ةدحاو راد

 قبرف لك ةرصبلاو ةئيدملا لهأ نم ةفئاط نعو « نيلملا نم ةلم نم هذه نم ةلم توت الف ممريغو ةنارصآ و ةيدوج

 لهآ ثريالو لاقن غلابو ؛ یعازوالا لوقوهو ىنارصن نم اید وہ الو ینو نم اسوج ارث روب ملف ةله رامكا نم

 دحاو یعفاشلا لانف دنرلا ف فلتخاو « یراصنلا نم ةيكلملاو ةيبوةعيلاك هنم ىرخأ دل لما دحاو ند نم ةلح

 اذيكو , ممل نوکیف نیبلسلا هتل رو مرحي نأ هتدرب دصق نإ الإ اثیف نوكي كلام لاتو : نيلسبل ايف تام اذا هلام ريصي

 دعا و نیلساا هتثرول ةدرلا لبق هوسک ام ةفينح ىبأ نعو « نيل سلا هتثرول دمو فمو ىبأ نعو « قبدزلا ىف لاق

 نم هنثروب ص دواد نعو « هيلا لمتنا ىذلا نيدلا لهآ هقستمي ةمقلمك نيه املا ضع نعو « لاملا تایل ةدرلا

 ىف ىطرقلا جنحاو « یدروالا امررح بهاذم ةت كلذ نم لصالاف ۰ لصفي مو هيلا لقتنا یالا نيدلا لمآ

 هب اوجتحا ام امأو : لاق ةفاتنع عئارشو ةددمتم لام ىف ( اج ابن و ةع رش انلعج لكا إل لام هلوقب هبهذمل «مهفلا د

 ظفللا ىف ةدحولا نآل هيف ةجح الذ ةلاا دحوف ( مم١ عينت تح یراصناا الو دوهلا كنع ىضرت ناو) ىلاعت لوق نم

 « ميهأربا ةياور نم » ىرخأ و « ةنسل ىفاذك (۱)
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 : لو مم لک لع ديرب مل٥ نيالا ءاذع نع ذأ : لئاقلا لوقک ةرثكلا دیقم ىلا هفاضأ هال ةرثكلا یعاا قو
 لهآ مو شررف رافكسا عقو كلذي باطخلا نأ باوجلاو ؛ اهرخآ ىلإ ( ن ورفاکا امآ اي لذ ) هوقب اوجتحاو
 as باوجلاف مالسالا ةلدو رفکلا ةلد داراا نأب » نی لما ثراوم الو ثبدح نع هب اوباجأ م اما و 0 نو
 صم زاوج ىلع € مالا رفاكلا ثرال 1 هلرقإ لدتسا و 6 هریغ ثا دح ف دودرف ةماسأ كثب لح ف حصص اذا ةنأب

 ثر الف رفاكلا دلولا هرم سخن دال والا ىف ماع 4 دال وآ ق هللا کیصوا 2 ىلاعت ھوق نال داحالاب باتکلا موم

 ناك هقفو ىلع عاجالا لصح اذا دحاولا ربخو . عاجالاب لصح منا نأب بيجأو « روكذملا ثيدحلاب لسملا نم
 شضء) لاق دو ؛ باوج ىلا هب ىلاثلا قشلا ىف جحا نم جامع نکد : تاق . طاف را ابال عاجالاب صيمصذتلا
 ةد 4ہاھ ها الدو ةءاظ ئه ضاخلا قاراعو : ةینظ درف لک ىلع ها الدو ىعطت امو ماعلا ق.رط : قاذحلا

 هکع فال نيروكذملا نيليادلا نيب عملا مزل:سإ هب لمعلا ناب صاخلا حچرب مْ « نالداءّتيف

 ”ينارصنلا بناکسلاو ینارصا دبعلا ثاريم اپ - ۷

 هاو نم نا نم مثلو
 خأ نبا وأ أ یمدا نم ا - ۸ 0 و م 6 9

 اهنأ مع نا ید ةشئاع نع » ةورع نع باش نا نع ثلا انك د دیس ن اشم ل ۵

 ىلأ نب ةبنع ىخأ نبا هلا لوسراب اذه دعس لاقف « مالف ىف ةعمز نب دبعو صافو ی نب دعس مصقخا : تلاق
 نه ىلأ شارف ىلع دلو شا لوسراپ یخآ اذه ةعهز نب دبع لاقو ؛ همش ىلإ رانا « هنبا هنأ "ىلإ لمع صافد

 شارف ولا « ةعمز نب دبع اي كل وه : لاقف « "بت اندب (مش یارف همش ىلإ هلْ لا لوسر رظنف « هن دیاو
 € دعب "ةدوس 7 مف : تلاق « ا تاب و اد هنم یجتحاو 5 جا رهاعاو

 یی.تساا نع رذ ىنآلو ,ثردح ریذا رک الا اذك ( یار منا بئاكسأاو ىلا ملا جلا ثاريم باب (
 ینارصناا درعا تاري با, د ةثالثلا نع لاق مث. اث ه> هيف ركذي ملو ,خأ نبا وأ اخآ ىعدا نم باب » ینیمشک-اار
 دعس ةصق ركذو « هدلو نم تنا نم مثل باب » منع لاق مث ؛ اثید> هيف ای رکذب لو « ىنارضالا بئاكملاو
 بال ةعهز نبا ةصق الهجو « هدلو نم ندا نم باب ر فذح ىلع نيالا ناو لاطب نا یر « ةعدز ن كبعو
 هدنع حقی لف ليعابسالا امأو « ثك الا دند عقوام ید اثیدح « دبملا ثاريم باب ه ىف اوركذي ملو اعأ یعدا نو
 لاق مل ثردح الب هركذ : لاو « هدلو نم نا نه مثإ باب و هدنع عفو لب « ىنارصناا ديعلا ثاريم باب »
 قنا نمو ینارهنآ ثا ريم باب و میم یا دع عقوو عهز نب دبع ةصق رکذو خأ نباوأ اعا ىعدأ ند باب »
 هدنع عق و ىدنلا امأو « ىراغبلا نع یریرفآ ةياور ىلا عجار هلك اذهو « خا نبا وأ اعا یعدا نمو هالو نم
 هدلو نم نا نم باب د هبقع ینو : اًءيدح هيف بتکی مل: لاقو : ینا رصالا بناكملاو ینارصنا دبعلا ثاريم باب »
 ةعمز نبأ ةصق اولءج شك آلا نأ هاك اذه نم |ل صخاتف « ةعمز نبا ةصق هيف ركذر « خأ نبا را اغأ یعدا نءو



of ۷كيلا ٦٥ 

 ؛ ضب دنع تآجأو ضعإ دنع امهادحإ تطقسف ناتجرتا امأو , هيف لاكشإ الو خأ نبا وأ اعأ صدا نم ةمجرتا

 هديسل هلاف تام اذا ىنار علا كعلا نأ ۰ | بهذمو « اةيدح م-رلا اذه تحن یراخباا لع دب مل : لاطب نا لاق

 قيرطإ قحتسإ اءاو ثاريملا قيرطإ ال هةحتسي دیسلا لام وف ةتسم الو حميم ريغ درعلا كلام نال قرلاب

 فالتخال ءىث هيف ديسأل سولو لاملا تيبل هلام ن ریس نأ نمو . هع ثر وب نأ ارقتسم اک-ام ن وکو ام ثاریاا

 وم لضف اف هتباتک ىف كلذ نح هتبانک قابل ءافو هلام ىف ناکو هئباذك ,ادآ لبق تام ناف بتاكملا امأو « امهند

 ردقب هنم نتمی له هتباتك ضءإ یدآ نمیف فاللا نم أمني فالخ بناکلا لأم ىف و : تلق . لالا تيما

 : نا نا لاقو . قتملا باتنک ىف كلذ ىلع مالك-لا ىضم دقو ؟ ءىش هلع قبام قرا ىلع رمتسي دا ىدأ ام

 لاقي نأك لمتحم هيف نلا نال املبق ىذلا ثيدحلا ى ةجراا هذه جرد نأ دارأ یداخبلا نوكي نأ لمت

 مومل هذخأي ال لاقي نأ لمتعو ؟ اتم هذخآپ ال فيكف اح هنم هعادتنا هلو كلم ديعلا نآل لالا ذأ

 مەن فآ دنع عقوام ىلع ىنامركلا ىرجو < مدقتام همجوتو : تلق . هچرآ لوآلاو ءرئاكلا ملسملا ثرال د

 دی وب اذهو : لاو, خأ نا وأ اخآ یعدا نم یهو 21 رهاظ ثيدحلاو ةلءااوتع مجاور ثالث اداه : لات

 لك نيب ىلخأ ناكر , كلذ ماهل هل قفتپ لف ثيداحألا ام قدلي نأ دارآو با وبل مچرت یراخپلا نأ اوركذام

 قارصنلا دلا ثاريم لصألا ىف نوكسي نأ لمتعو : تاق . شب ىلا كلذ ضب ةلقالا مف اضايو نيتمجرت

 نم ىنتثا نم ةجر الإ لکشب ام كلذ دم سياو . ملا رفاكلا للا ثري ال ه ىلا اهومضم ناك ارصنلا بئاكملاو

 ىارصنلا ثاريم ىراخبلا رکذب e لیکنو. هيلي یذلا بابلا ف هرکذآسو رذ ىبأ قایمم ىلع ايس الو هدلو

 ملا لولاك وه : ىعفاشلاو ثياو زب زملا دبع نب رمع لاةف لارقأ ةين ام نيتلا نا هيف كح دقو < لا هقتعأ اذا

 ليقو « ةرخإلاو امه ليقو ؛ ةصاح دلاولا و دلولا ليقو « ةصاع دولا 4 رب لیقو هدمسل هلاف الو ةثرو هل تناک اذا

 یا . هل ناک یراصناا نم هاعدا نف فق وب ليقو « ایف لالا تيبل لیقو هحر یوذل ها ریم لةو , ةبصعلاو م

 هر ال السم قتعآ اذا رفاکلا نأ دورا هسکم یف فاتخاو , هبادصأ هقرعإال ىمفاشلا نع هلقن امو . اصخلم

 ريبزلا ی قبرط نم کالا ىئاسنلا جرخأ ام اماو« له نع هلثم لقنو + رب هنأ ةلاور دحا نعو « ءالولاپ

 « ریبرلا ىبأ سیادتب مزح نا هلءا و « هتما را هدبع نركب نأ الا ینارصنل لس1ا ثر ال د اعرفم راج نه

 نم لکل هيف ةجح الف , اریاچ مس هنآ ريبرلا یآ نع جرج نا نع قازرلا دبع هجرخآ دقن دودم وهو

 فوقوم ا ىف رهاظ ةنآل نيتل أسما

 نب دسبعو صاقو ىبأ نب دعس ةمصاخم ةصق ىف ةه ثيدح هيف هروأ ( هدلو نم ینتنا نم مت باب ) هإوق

 لمت<و « ثيدحلا اذهل ةجرالا هذه هجون یخ دقو « شارفلل دلولا باب » ىق ینو م هحرش یضم د-ةو « ةعمز

 ةيشخ ةعمز ةدياو دلو ذخأب هاعأ ىصوي نأ لء لح يذلا نآو ام تام صاقو ىبأ نب ةبتء نأ ىلع جرخي نأ

 نم هلو نم یفتنا نم ق> ىف دروام ع ناكو « لا ةلزئم لزنتي هدلو هنأ هداقنعا عم كلذ نع هتركس نوكي نأ

 كاذ نوكي نأ لمتحف ارفاك تام ةبتع نوکب نأ ربدقت ىلعو « هقاحلت-اب هما و هنبا هنأ هيغأ ىلا دوعف دیءولا

 ثري اک همع نم ثري دق هنال دلولا نم ءافتنالاب خال دلو ءافتنا قحایو هیخآ نبا قاحلتسا ىلع دمسا لماحلا ره

 هدلو نم نتنا نم » هعفر رمع نا نع د اج ةءاور نم هدلو نم یفتنا نم قح ىف ذ.ءعولا درو دقو ۽ هيبأ نم
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 ىرخأ قبرظ هلو « هيف فاتخع حکو دلاو حارجلا هدنس ىفو ‹« ثيدحلا« ةمامقلا مو هللا هحضف ایئدلا ىف هحضفيل

 1ع زبهرلا نآ نب دمج هدنس ىفو « رانا نم هدمقم آوبذيلف هالو نم قنا نم » ظفلب یده نبأ هجرخأ رع نا نع

 هحر یاسالا و دواد وبأ هجرخأ ةريره یا ثيدح نم دهاش هلو ۽ ثيدملا رکنم ما وبأ لاو عفان نع هيوار

 ديبع هدنس قو ‹ ثيدحلا « هنم هللا بجتحا هيلا رظنب وهو هداو دحج لجر اأو » ظفلب مكاحلاو نابح نبا
 دالا نب دیزب ىوس هدع ىور ام یزاجح فسوي نب هللا

 هيبأ ريغ ىلإ ىعكدأ نم تيس - ۹
 یضر لمس نع » نابع ییآ نع اخ انثدح هللا دبع نا وه "للاخ انث"دح د دسم شرم < ۲۷

 1 "ما رح هيلع ةدجلاف هيبأ ريغ هنأ می وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعذا ند : لوقي هيَ "ىلا "تمم لاق هنع هللا

 « هلل هللا لوسر نم يلق ءاعوو یانذأ هتم انأو  لاقف ركب یال هترکذ ف - ۷

 نع ٠ كارع نع ةعيبر نب “ج نع ورحت ینربخآ بهو نا ای دح جرفلا ب با اش 84۸

 ۰ * کو ہف هيبأ نع "بغر نف 0 مابا نع اويغرتال : لاق 2 ”ىبنلا نع ةريره ىأ

 عوفو قاطأ وأ , هلبق ىذلا ىف هب حرص ۴ ىعدأ نم مثإ دارملا لعل ) هيبأ ريغ ىلا یعدا نم باب ) هلوق
 ىنعي ( هللا دبع نبا وه دلاع ) هلوق ٠ لب وأ ىف ىعسي نم رظن ىلا كلذ لكوف ةئجلا ميرحتب و رفکلاب هيف دیعولا
 « صاقو ۳ نبا وه دهسو ؛ ىد-هنأ وه ناهء وبأو « هالا ناربم نبا وه هخيش دلاغو ‹ ناحطلا ىطساولا
 دلا نع مده ةياور ىف عفو دقو « ناعع وبآ وه « ةركب فال هترکذف » لئاقلاو « نويرصب هلك دعس ىلا دنسلاو
 ىذلا اذه ام : تلقف ةركسب ابا تبقا دايز ىعدا امل » لاق ناهثع نا ند هظفل و ء ةصق هلوأ ىف ل٠ دنع ءاذحلا
 لوسر نم هتعس انأو : ةركب وبأ لاقف » اعوفرم ثيدحلا رکذف « لوق ضاقر ىنأ نإ ده. تع ین] ؟ متهص
 أف دید ىلوا امج وز ۃد۔اک نب ثراحال ةمأ تناك همأ یهو ةي نب دايز ىعدا ىذلا دايزب دارلاو « 2 هللا

 مالك برح نب نايفس وبأ عمس رمع ةفالخ ىف ناك الف « فئاطلا لهآ مسي نأ لبق فئاطلاب مو هشارف ىلع دايذب
 ٠ رگ نم فاخآ نکلو هتمسا تنش ولو هما ىف همضو نم فرعال ىنإ : لاقف هبجيأف انءاب ناکو ربع دنع دايز
 ىغضأف نایفس ىنأب هقحاب هنأ ىف هعمط اف ةنارادم دارأف ىلع لبق نم یراف ىلع دايز ناك ةدالخلا ةيواءم ىلو اهلف
 دايز راسو « همرک او ةفوکلا لع مث ةرممبلا ىلع هرمأو ةبواعم هاعدا نأ ىلا بوطخ كلذ ف تر كلذ ىلا داير
 ثيدحم نيجتحي ةبواعم ىلع كلذ نو رک نیمی انلأو ةيادصلا نم ريثك ناکف « ةروك ذل هح ما يس و ةرووشملا هت ريس
 نم هاخأ ناكادايز نآل راکنالاب ةركب ابأ نايثع وبأ صخ امناو « كلذ نم “یش ابرق ىنعم دقو « شار فال دلولا د
 نه نيزح ةورغ ىف ثيدحلا مدقت دقو « تادابشلا باك ىف املا ةراشإلا تمدن ةصق دايز عم ة ركب ناو , همأ
 نم ) لق . ةرکب ىلأب قامايام كانه مدقاو « ةركب ابأو ادعس تعم و لات نایع أ نه لوح لا مما ةاور
 یصدا نهد لسم داع ااا راشما مما ةاور قو ) مارح هيلع ةنجلاف هيبأ ريغ هنأ معي وهو ةيبأ يغ ىلا ىعدا

 هبيفو رذ ىبأ ثيدح يلع مالكدلا ىف شيرق بقانم يف هحرش مدقت دقو هلثم یناللو « هبآ ريغ مالسالا ىفابأ



 00۵ ٩۷۹۹ - ۷۹1 عر للا

 ثب دح ق درو دقو , هيف لرةلا مد و للأب زفک الاد كانو مقدر فک الا هاءب رهر هيبأ رها ىعدأ نمو »

 ثراحلا نبا ره ( ور ىنربخأ ) هلوت , ىنازطلا هجرخأ « قد ناو بأ نم ىتنأ هاب رفک د قی.اصلا 01 ىبأ

 نع لسم ةياور ىف ( ةريره ىبأ نع ) هلوق . كلام نبا وه فاك هرخآو ءارلا فيفختو ةلمهملا رسكب كارعو

 نع بغر نف عنابآ نم اويغرال ( هلوق . ةريره يأ حس ها كارع ىلا هءئسل بهو نأ نع دوعس نب نوراه

 «ائزلا نم لا جر باب و یف ىتأيسو « رفکدقف و ىويمدكلل عقرو « لسا !ذكر شک الا !ذک ( رفک روف هیبا

 نم نأ نيثيدحلا نرده یەم سيل : لاطب نا لاق کبر, رفک ورا جاب نع اوة رال ١ ليرطلا ريع ثيء> ىف

 ىلإ هیبال هيس نع لرت نم هب دارلا اعاو « دوسالا نب دادقااك د.عولا ىف لسد نأ هيبأ ريغ ىلإ ةبسسنلاب رها

 ىلإ بسني دلولا ريصوو هريغ دلو لجرلا ىنبتي .نأ نوركسزتسيال ةيلعاجلا ىف اوناكو , ًاراذ ادماع املاع هيبأ ريغ

 لعج امو إل ىلامتو هناحبس هلرقو ( هللا دنع طسفا وه منابال موعدا ) یلامت هلرق لزت ىح هانإت ىذلا

 نمي ادوبشم مهضب قب نكل هانبت نم ىلإ باستنالا كرثو قيقحلا هیبآ ىلإ دحاو لک بسنف ( مءانبأ مءايعدأ
 هانبت ناك امل و هابآ دوسآلا سيلو « دوسالا نب دادقلاک قينلا بسنلا دصق) ال فی هجا دصقل هب رکذیف هانبت

 ٤ ىدنکا هل ل.ةن ةدنک فيا هوبأ ناكو < قارآ ةسءءبر نب كلام نب ةياءث ني و_هع قيفحلا هيب مناو

 سیل و : لاق . اعضوم ًاصخام یهنا . درسالا نا هل ليقف دادقملا یبقف یرهزلا ثوذي دمع نب درسالا ره فلاح

 بقانم ىف هججوت مدقت قو « كلذ ىف لوقلا طسب و « راثلا ىف امحاص دل ىلا رغما ةقيقح رفکسا اب دارلا

 هللا لع بذک هآ انه رفکسلا قالطا ببس : حارشلا شعب لاقو . باتککسلا لئاوأ ىف ناعإلا بانك فر شرق

 ثيدحلا ىف هلوق نأ ىلع هب لدتساو ؛ هريغ نم هقلخ امنا هنال كلذك سيل و  نالف ءام نم هقا ىنةاخ لوقي هنأك
 هموبع ىلع ناك ول ذا همرعع ىلع سيا «ممفنآ نم موقلا ىلوم » و « میسفنآ نم موقلا تخأ نبل د ابي رق ىضاملا

 هلأ فرمف « كلذ لمف ناب دیدشلا دسیعولاب حرصملا بارلا عيدا ًاضراعم ناكو الثم هلاع ىلإ بسني نأ زاجل
 كلذ رحتو ةثواءملاو ربلاو ةقفشلا ىف مجنم هنأ هب دارملاو « ساع

 ابا ةأرلل رتعدأ اذا اإ - ۰

 هللا ىضر بره ىبأ نع » نجراا دبع نع دانا وبآ انث دح لاق بوعش انربخأ ناميلا وبأ نشت - ۹

 اهتيحاصا تااقف اهادحإ ن 1 بهذف بئذلا ءاج انب اعم نانارسا تناك : لاق هب هللا لوسر نأ هنع

 اتجرق « یربکسل هب ىضقف مالسلا هيلع دواد ىلإ اًءكاسنف « كنباب بهذ امنإ یرخالا تلاقو كنبا بهذ ام

 لمفتال یرفملا تلاقف ء اديب هنشَأ نیکسلاب یفوتثا لاقف « هانریخأف « "السا امهيلع دراد نب نايلس ىلع

 < یرفصال هب يضقق « اهنبا وه هللا كح

 ةيادملا الا لوقن انكامو ذثموب الا لق نیکسلام تعم نإ هللاو : ةربره وبأ لاق

 اهد_جأ بئذلا اف نا امهم لك عم ناك نیلا نيئأرلا ةصق رك 1 اپا ة1 یعدا اذإ 5 ( هوت



 ضئارفلا باتك - ۸۵ ه5

 نم ناما ةمجرت ىف یفوتسم هحرش ىنعم دقو « نامل مح هيفو ؛ دراد ىلإ انك اجتف . بهاذلا امسأ ىف اةفاتخاف

 كثيح ابق ةئيبلا تمافآ ناف « هركذبام جوزلاب قدلتسنال مالا نأ ىلع اوعجأ : لاطب نبا لاق . .ايبنآلا ثيداحأ

 لمع, هناف دحأ هيف اهعزاني لو ىنبا اذه : بأ هل فرعيال نا تااقو جوز تاذ نكن مل ولف « هتمصع ىف نوکسآ

 « طبقللا تعدا اذإ اورق ليقبال : مدافا نا نع یخ نیتلا نا هعزان و « مال هت و ] هثرب و امثريو هثر و اه وقب

 نا هريغ هب دحام 1 الا ضقن د 2 ف ةسيفن ءايشأ ثيدحلا اذه نم « یرکسلا نئملا و ىف ىاسنلا طرة سا دقو

 روك ذا هدنسب بمعش نع ش ايه نب ىلع قبرط نم ثيدحلا قاس مث مث « كلذ سالا ىضتقا اذإ لجأ و أ هلثم وه

 مجرتو « نامیلا نأ وم ثيدحلا قاسو «ةرب ره أو جرعالا نيبو دانزلا بأ نيب ثيدحتلاب هيف حرصو ٠ انه
 قیر نم ثيدحلا قاسو « هب فرتعا ام ريغ قحلا نأ رك احلل نيبت اذا هل موکسحا هب فرت میام فالخ كاملا ترآ

 «هومطتا معن ىريكلا تااقف « فمن هذملو فصن هذحل نيفضأ هوءطقا لاقف و هفو بيعش نع ريكب ن نیکسم

 لمعي ملو « اهدلو وه ىرغصلا لوق ىلإ راشأف ۾ همطقب نأ تبأ ىل هب یضقف اهدلو وه هوءطقثال ىرغصلا عمل اقف

 ىذلا ءىثأل لوقي نأ رك احا ةمسوتلا م هل مجرتو « اهتحاصل هنأب اهرارفا عم اهل هب یضف لب رارقالا اذهب نايلس

 قشآ نيكسااب ىتوتنا لاقف ر هيفو دانرلا ىلأ نع نالجع ن دع قيرط نم هفاسو « نا هل نیبتسیل لعفا هلمفبال

 نم لم هج رغآ دقر « اش هنم ىلفح « لعفثال : یلاقف ءمعأ : لاقف ؟ هقشآآ یرغصلا تلاقف . مجيب مالفلا

 « ناما ةمجرت ىف امفام ترکذ دقو « دانزلا ىلأ نع ءاقرو ةياور ىلع هب لاحا لب هظفل قسب لو دانزلا ىبأ قيرط

 ةريره ىبأ نع كمت نب ريشب قيرط نم هقاس مث « لالدتسالاب مكس لاو هيف ربدتااو ءاضقا ىف مبفلا » مجرت مث

 « عطقي نا ىضرت مل كنبا ناك ول  ىربكسال ىندي - ناجلس لاف د هرخآ لاتو ًارصتخم ثيدحلا رکذو

 فئاقلا ساپ - ۱

 :  تلاق امنع هللا یضر ةثئاع نع » ةورغ نع باهش نبا نع ”ثيللا اند دیعس نیت شی -- ۷۰

 نب ريز ىلا انآ رظن ارج نأ ير 41 : لاقف هجو ٌريراسأ قارب: ارورسم ىلع لغد اش ها لوسر نإ

 < ضعب نم امضعب مادقألا هذه نا : لاقف ديز نب ةماسأو ةثراح

 لوسر ىلع لخد تلاق ةشئاع نع 9 ةورع نع هیرهلا نع نايف ان د ديعس ن "بيتن اشو - ۷۱

 ادیزو ةماسأ يأرف ل لغد ی جد از رج نأ ع 1 شعاب : لاقف رور وهو 2 تاذ سس اليك لا

 ل ص.ب نم 8 ما دهألا هذه نإ : لاقف ابمادفأ تا كبو امس و ور ايطغ لق ةفيطف ايهيلعو

 ناک ام ەپ ىأ ءامشألا و هن ال كلذي یک ۰ ۶ الا نعر هبشا فرعي یذلا و» ) فأقل باب ) هلوق

 نيا رغأا ف عقو !ذك ء ةفاقلا عججاو ةفايقو أوفق فاتقيو ثلا و, ىذلا ره: ىعمصألا لاق « فاذلا نم بولقم

 وأ هجرخأ « یرهزلا انثدحو نایفس نع یدیا ةياور ف ) یرهزلا نع ( ةمن اهلا قويرطلا ق هلوق 5 ةياهلاو

 (ذرحم ىلإ یر ملأ لاقف) وق ول ینلا ةفص ىف هحرش مدقن ( هبجو ريراسأ قرت ارورسم ىلع لخد) هلو 8 ميعل



 ۷ ۷۷۷۱ - ۱۷۷۰ ثدما

 نع دمع نب ميهاربا قی اط نم وب ینلا ةفص ىف ىضءو « ىجلدملا لاق ام ىممست 1 » یرهزلا نع ةنويع نبا قبرط

 قب رم نه للو , ةع هب رخآ و هيجعأو ۱ ىلا كلذب رسف هيفو ثيدحلا « فئات ىلع لخد » ظفلب یرهرلا

 اهدعب و اهحتف کحو ةليةشلا ىازلا ريكو مالا مطب ززم و « اما زرجم ناکو » یرهزلا نع حيرج ناو رمعم
 ةدعج نب روعآلا نبا وهو یاز مث ءارلا سکو ةلءبملا هالا نوکسب لاق نم مهنمو « رومشلا وه اذه ىرخأ ىاز
 مهل فرتعت برملا « دسأ ىنب قو مف ةفايقلا تناكو <« بانک نب فانم دبع نب ةرم نب بدم ىلإ ةبسأ ىجلدلا

 نإ كيعس ىلإ م دذا ضئارفلا ف نوراو نب ديزي جرخأ كلو « حیحصاا ىلع م اصاخ كلذ سااو « كلذ

 « ةي زخ دسآ الو شيرق دسأ ال ایدسآ الو ايمل دم سیا ىشرف ردعو « هتم ىف هدررآ الات ناك رع نأ بوسملا

 ركذو « ىزاذملا نم < ةفاذح نب هللا ذه ةبرس باب » ىف هركذ ىضاملا ززجم نب ةمقلع دلاو وه روکذلا ززم و

 عفدي اذهو ؛ هقلطا و هتیصان زج ةيلهاجلا ىف ًاربسا ذأ اذ] ناك هنآل اززجم ىمس هنأ ىدقاولاو ی ی بوش

 ,ةفايقلاب افراع زز ناكر . هركذ نم رآ مل ىنكسا .زرحب ريغ مسا هل ناكف اذه ىلعو « هعسا نم ىلوألا یارلا حق

 ابیرق یآ رصقلا زوج و دملاب ( ًافنآ رظن ) هلوق ٠ ةياود هل لأ ال : لاتو رصم حنف دبش نمیف سن وب نبا هرکذو

 نب ةماسأ ىأرف لع لغد » اهدمب یا ةءاورلا يف ( دیر نب ةماسا و ةث راح نب دیز ىلإ ) هلوك . تقو برقأ وأ

 دی زو ةماسأ و و دعم نب مهارا باور قو « اهمادقأ تدیو ام,سوءر ايطغ دق ةف.طق امجاعر ایزو دز

 . ةماسأ ىف نوئعطي اون اک ممت رک نم فرع ا۸ كلذب امهاياح هلعا : لوقي نم مموت عفد ةدايزلا هذه فو « ناءجطضم

 بنا لها نه لاص نب د.جآ ل# : دراد وبأ لاق« ضء! نا » یہ شکل ةياور ىف ( ضعإ نم امضعإ ( هإوق

 الف « نطتلا نم ضرببأ ديز هوبأ ناكو داوسلا دیدش دوسأ ناک هن ال ةءاسأ بسن ىف نو>دقي ةياهاا ىف اوناك مهنأ

 دقو , كاذ مهداةّدعال هيأ ندطلا نع مه اف هنوكل كاذب یا رس نوللا فالتخا عم لاقام فئاقلا لاق
 ءاج اذهاف ءادوس تناك ے رس ینلا ةالوم نمي أ مآ یهو - ةماسأ ما نأ نيري- نبا قيرط نم قازا دبع خرا

 ۰ ین دلار هللا دسیما ةفبصو ةشرح تناك نم مأ نأ بابش نبا نم حيحصلا ف عف و دقو .د وسآ ةماسأ

 ديز لبق تجوذ و « هللا دبما ایه وف بلطملا دما تراصف ء ليفلا نمز اومدق نیذلا ةشبملا ىس نم تاكل اقيو
 رخاوأ ىف ركذ اهل مدقت دقو « ءابظلا ما اهل لاقي ناكو « كاذب ترهتشا و « تيندكذ نعأ هل تدارف ىثبحلا دیبع
 ضرب الا نم دلت دق ءادوسلا نل ةءاسأ اما داوساورکش مل ءادوس تناك نم أ مآ نأ حصول : ضايع لاق . ةبحلا

 ةداوشلا زاوج ثر دملا فو « كاد# راكن الا عقوف داو 1 ديدش ةءاسأ .ا+ ةيفاص تناك املأ لمتح : تاق . دوسأ
 لوچقو ؛ دحاو راوش ىف هدلو عم لجرلا عاجاعضا زاوجو . هجولا ةءزر ريغ نم ابتف_رم# هافتکالاو ةبةتنملا ىلع

 نم ةمالسلا دند يدصخلا دال قلا ر وما 1 الا رورسو ۰ ةمهنلا مدع دنع .دوشتسا نأ لبق دیش نم ةدارش

 ىأما نا م لاق ىذلا ةصق ىف ةربره ىلأ ىم دح نامألا باک نم ءدلولا ينب ضرع اذا باب » ىف مدقتو ؛ ىوملا

 هجو : ( همیفت ) ٠ قف وتلا هقاب و كانه هحرش ىضمو « قرع هعزن هلعل د لب یبلا لوق هيفو « دوسآ امالغ تدلو

 هب لمعف هلوق دعا نم ناف « هلوق ريتمي ال فتا نآ معز نم ىلد درلا شضارفلا باک ىف ثيدحلا اذه لاغد]

 4: يحالاو يحاملا نیب تراو لوصح هثم مرا

 یرابلا حتن ١ ۱۲ جم < م



 دودلا باك - ۵۸ ۸٩
 س حسيب ببيييييييب بإب إبببإببببِبِبللسسس

 3 ثر لج ۳ قلما ۰ اف لوح نيءارأو 9? لع ةعرف رذا یبداحالا نم سار هلا باتك لمتشا ۳ ( ةءاخ (

 ةيقبلاو اثیدح نوثالثو ةعبس ىضم ايفو هايف اعم ر.کلاو « ةلرصوم ةيقبلاو لجر ةيدب لع لأ نمیذ ىرادلا
 ضئارفلا اوةملا » سابغ نا ثبدحو « ةرغ نينجلا ىف » ةريره نآ ثبدع> یوس اهنم لدم جرخي مل ةصااخ
 ىف هثیدحو نبالا تاب ثيرو' ىف دوم نبا ثيد_حو عذبلاو یا ثيروت ىف ذاعم ثيدح امأو , ابلهأب
 ةعإرأ مد-هب نف ةاحما نعرانألا نم هلو. ارجرغتب یراخا دفنا ناماایرادلا 3 ثیدح و ةيئاسلا

 لع لامتو ةناحیس هقاو « ارث | نورشعو

 دودحطا باتک ٦
 , ةقرسلاو رخلاو انزلا دح انه هيف روکذلا و . دح عمج ( دودحلا تاثك میحرلا نحرلا هلل ما ) هلوق

 لبق بتي ملام ةبارحلاو ةدرلا هيلع نفتملا نف  اًديش رشه ةءيس ىف هب دملا بوجوب ليف ام ءالعلا ضیا رصح دقو
 برشو ةبراعلا دحج «بف فلتخلا نمو ٠ ةقريلاو ال ما ركسأ ءاوس رخلا برشو هب فذقلاو انولاو ةردةلا
 ناء]و اماكن 4 لع نمي ولو طارالاو فذفلاب ضإرءثلاو ائزلا ريمؤب فلةلاو خلا ريغ نم هک رکس4 م

 ىف رطفلاو الساكت ةالصلا كرو رحسلاو امطو نم باودلا نم هريفو هرقل 1 راا نیک« و قاحسلاو ةميجأ

 رجع ام دخلا لصأو . برا كلذل اوبصنو ةاكرلا موق كر ول اک ةلئاقملا هيف عرثآ اع جراخ هلک انهو , ناضمر

 تیعسو . هري-غ نع هل زيمملا هب طلا هفصو ءىثلا دحو « اهزبع ام رادلا دحو « ۱دمطالتخا حذمیف نیش نيب

 باوبلا ىم عنملا ىلا ةراشالل و « عرادلا نم ةردقم !منوکل وأ ةدواءملا هزمت اهنركسل !-> هوح و ىنارلا ةبوقع
 ( اهربرقت الف هقا دودح كلت ) ىلاعت هلوقك یصاماا سفن اب داريو دودحلا قلطتو : بغارلا لاق . ادادح
 مارحلاو لالحلا نيب تلصف امل اهنأدكو ( هسفن رظ دقف هللا دودح دعتي نمو ) هنمو « ردقم ءىث هيف لف ىلعو
 نيذلا نإ 2 ىلاعت هلوف اماو « هزم ناصقنلاو هيلع ةدايزلا نم رجزام امو هلعف نع رجزام ۱م . ادودو تم

 ةلمسدلا تركذو « ةلئاقاا ىلا ةراشإ دیدم | لاتا دار نآ لمع و « ةعئاملا نم وف ) هلرسرو هللا نوداحم

 « پاتک» ىلع ةقباس دذ قآ ةاور ىف

 دودملا نم رذح ام اپ ١-

 ىلع افطع ,رذح ام و » هریسذاو « اثیذح هيف رکذی لو یمتسلل اذک ( دودحلا نم رذحام باب ) هلوق

 « خلا سابع نبا لاقو . رخلا برشی ال » لاق مث بابلاو باكا نيب ةلمسبلا لمج ىنسنلا ةياود قو. دودحلا

 زا ىف ناميإلا "رو هنم عن : ساع نا قو « رجلا برشو انزلا تسيسساب - ؟

 نع » نمرلا دهع نب ركب ىلأ نع باش نبأ نع لیقع نع تیل ان دح ريكي نب یر اثر = ۲
 ٠ م مم ل اى ۰: ۳۹ : ا 4. یا ل 3 ۰ م ماج

 برس نيح رظا برشی الو « نمؤم وهو ينزي نيح یازا ین ال : لاق كي ها لوسر نأ ةريره ىلا



 ۵۹ ۹۷۷۲ فید

 5 2 و تے ےل بو ۹ 2 7 ۰ 5

 وهو ممراصبأ امف موأإ سانا مقري ةبهم "بمب الو « موم وهو قرسپ نيسح "فرس: الو « نموم وهو

 ةبهملا الإ E ېا نع ةربره نآ نع لس یاو بیسال نب دیس نع باپش نبا نعو ۰ 6 نمؤم

 سابع نبا لاتو ) هلوق ٠ هدحو ىلمتسلا اذه تبث . امعطاعت نم ريذحتلا ىأ ( رخلا برشو انزلا باب ) هلوق

 لاق ةيغص نا نب نامع قيرط نم نآء الا بانک ىف ةي یا û کب وا هلصو ( انزلا ىف نا«الا رون هنم عدا

 ۰: ناعالا روث ةئم هللا و الإ نیز دبع نءام ؟ كچوزآ يأ : لویف امالغ امالغ هزالغ وعدي سابع نبا ناک

 فز نم : لوقب عقلي ىذلا ت ہم ١ سابع نبا نع دهم قي رط نم یراطلا رفمج وبأ هجرخا اعرفيم یور دقو

 نع) هلوق . دواد ىنأ دنع ةر ره ىلأ ثيد» نم دهاش هلو « هدر هبا| هدرب نأ ءاش ناف هبلق نم نام الا روز هللا عر

 نه ثيللا نإ بيعش قيرط نم لسم ةياور ف مقوو ؛ ىوزخلا ماش نب ثراحلا نبا أ ( نمحرلا دبع نب ركب ىبأ

 هلوق ۰ ¢ ماده 28 ثراحلا نب نمحرلا دع نب ركب وبأ قرأ بارش نا لاق لات دلاخ نب ليقع ینادح د هيبأ

 هغارف دمب رمتسزال نأ هاض:ةمو , ۱۵ هباكت_| ةلا< 1ء الا ىن ديق ( نمؤم وهو قي نيح یتارلا قذيال )

 -رعم رهو غرف ولامأو « ىلكلا غالفالا علقأ اذإ وه امت] كلذ لاوز نأ ىنمملا نوكي نأ لمّحيو « رهاظلا وه اذهو

 نيب راما ىف یاس اک هقرط ضمءب یف عقوام هدبژب و ؛رمتسإ هع ناعإلا ىف نأ هجا بد راک ربا ةیصءاا كلا ىلع

 : لاق ساء نا نع مهطم نب ريبج نب عفان قب رط نم ىربطلا جرخأ نكل و« هيلا داع باث ناو » سابع نا لوف نم

 . ةب لمعلا نع رأت اذإ نکلو هنم با: اذإ سيل . ناميإلا هيلا عجد لاز اذاف « نهؤم وهو یتزب نيح قزيال

 نيح رخلا برشي الو ) هلوق . الثم ةقرسلاک ل عفلا رشاب نك ٣إ سيل نكمل ًارمتسم هم ناک ناو رصملا نأ هديزيو

 انزلا ىف هركذ اک برشلا نم لعافلا مسا رک ذب لو ءا رش ال ود ةيرشالا ىف ةيضاملا ةياورلا ف (نموم وهو برشي

 مالكسلا ةلالدل لعافلا فذح زاوج هيف : كلام نبا لاق . ةبرشالا باعك ىف كلذ ىلع مالكلا مدقن دقو « ةقربلاو
 لك قح ىف ماع وه لب هب صتخم الثا ینارلا ىلإ ريمضلا عجرب الو « حلا رخلا براشاا برشي الو : ريدقتلاو هيلع

 ماهم ةءارق ىنالا د-ءب لعافلا فذح ريظأو « لغبال قو لةةبالو قرسي ال ىف لوقلا اذکو « برش نم

 ( ةي بني الو ) هوق 1 بساح نیس یا هوا ةين اتحتلا ءايلا حت 1 هلا ليس ىف اولعق نذلا نس الو 2

 دج سفن ىذلاو ١ د-محأ دنع ماه ةياور ىف عقود « آر مق اربچ ذوخأملا هي دارا او برهن لا لاملا وه نوثلا ما

 نوردقب الو مهمی نم ىلا نورظني مهناف نيب وه ةلاح ىلا رصبلا عفر, راشأو ؛ ثيدحلا « ةبهت عدحآ نیمتنیال هديب

 فالع , ببال ةمزال ةفص ن ركمف كلذ رمزا ممل ع نع 1 انك ن وک نأ لمحو هيلأ اوعرض] ولو هءذد لع

 ةياور ىف دارو « ةالابملا مدعو ةءارجلا ديم نم هيف | دشأ باهتالاو < ةيفخ ىف ن وكي هناف سالتيخالاو ةفرشلا

 نیرظان ال سالا فرشي ثيح ردق تاذ ىأف رشتاذ اهقع اماع هييئتلا ین, ىلا بابش نبأ نع دیزب نب سنو»

 نيحيح هلا ىف تاياورلا مظعم ىف عقو فرشي ظفار « مراصبأ اهيف هيلإ ضانا حفر » هلوقب ابفصو اذسحلو اءا]

 ريسؤتاا ىلا عج ر یهو« ف رجلا مهآ را نه لقن اذک و« ةلمما اب لسم ةاور ضءإ اهدقو , ةمجعملا نیش اب امه ريغو

 بابا نبا نعو) لوق . ةةرلا فرد ةبهنلا ىف كلذب هدييقت عقو اذکم (ا سانلا عفري) هلوق . حالصلا نبا هلاق لوألا

 دقو « روكذملا دنسلاب لوصرم وه ( فی الإ هلثع, یللا نع ةريرع ىبأ نع ةءاس أو بيسملا نب ديعس نع



 دودا باتک "۹# 5و

 نمرلا ديه نب ةلس وبأو بيسلأ نإ دیعس ىنادسو بارش نبا لاق د ظفلب الا ن بیم قب رط نم سم هجرخآ

 ديزي, نإ سڏ و قیرط نم ةب رشالا ىف مدقت و با الا اذه رکب ىبأ تب دج لد لک هلا لوسر نع ةر ره يآ نه

 هدهب لاتو « اعوفم هركذف « ةريره وبأ لاق نالوقي ببسملا نباو نمحرلا دبع نبا ةللس ابأ تعم د بارش نب | نع
 ها دم ناک هابآ ینعر رب ابا نأ ماده نب ثراملا نب نمحرلا درع نب ركب ىبأ نب كلملا دبع ىربخأو بارش نبا لاق د

 مدقن و ؛ انه ىذلا وحن قابلاو « فرش تاذ ةي بهتپ الو » نیعم قحاب ركب وبآ ناك : لوقي مث ةربره ىبأ نع
 نب ركب ىأو ةداس آو بیساا نبا نع بارش نبأ نع ىعازوالا ةياور نم هجرخأ السم نأ ةب رشالا باتک یف

 هلوق لسم ىلع همالک ىف حالصلا نبا لاق « ليصفت ريغ نم ادحا و اقاسم هناسو ةربره ىبأ نع مهال نحرلا دبع
 هجرختسم ىف میم وبأ هاور دقو , ةريره ىلأ ىلع فرقو« هل أ مري « بذي الو « نهعم قحاي ةرب ره وبأ ناكود
 ثيدحلا « هی مدحأ بهتیال هديب دم سفن ىذلاو د لاق لَم یبنلا نع ةربره نآ نع مامه قيرط نم لسم ىلع

 نکل « ىرهزلا ثيدح لثم » لاق لب هظفل قد مل نکا هجولا اذه نم ملم هجرخأ دقو . ینا عفر حرصف

 ءركايإ مکایاف نهم وهو لغ نی کدحآ لع الو, دازو : لاق : فب درا امف معآ نومژاا هيل مفدي » لاق

 ليق ام ضبب لا ةراشالا تمدقتو « لفی الو د ةدايزا نم هيف اذه سابع نبا ثيدح نم نيب راما ىف یایسو

 ظفل ءادأ ىف ةاورلا فلتخا : ىربطلا لاق ۰ ىلامت هللا ءاش نا انه هبعوتساو ةب شألا باك لوأ ىف هلبوأت ىف
 هفرص ىلع لە م ىوفأ نمو . هلبوأت ىف فالنالا ركذ 9 . ها نوكي نأ ممه! ركمنأو 0 ثر دلا اذه

 داراا ناك ولف : ديملا قح فو ركسبلا سلاو نصحملا را قح ىف ةفلتخع ءاحنأ ىلع انزلا ىف دملا پاعع] هرهاظ نع
 بجاولا ناك الف ؛ ءاوس رفكسلاو نا الاب قاعتي امف نيماكملا نآل ةيوقعلا ىف ا ووتسال یفکلا توبث ناعالا نب
 اذه ینعم ىف ءالعا فلتخا : ىووذلا لاقو . ةقيقح رفاکسب سیل كلذ بكةم نأ ىلع لد اهات ةوقعلا نم هيف
 ىلا ظافلالا نم اذه « ناعالا لماک وهو یهاماا هذه لعفیال : هانعم نأ نوقنحا هلق یذلا حيحصلاو « ثيدحلا
 انار « ةرخالا شیعال] شیعال و لغرام الا لام الو عفنام الإ لع ال لاقي ام هلاك ینا دارلاو ءىثلا ىفأ ىلع قلطت
 روپشلا حيحصلا ةدابع ثیدحو « قرس ناو ىز نإو ةنجلا لشد هللا الإ هلإ ال لاق نم د رذ ىبأ ثيدحل هانل وأت
 كلذ نم میش ل_هف نهود هرخآ قو < ثيدحلا 3 اور الو 6002 ]وق سر 3 نأ ىلع هلو هللا لوسر اومزاب ما «

 هللا لوق عم اذمف « هب فع ءاش ناو هد افع ءاش نا هللا لا وبا بقاع مل نمو ¢ ةرافک وف این دلا ىف هب بقوم

 بكةم نأ ىلو ةنسلا لهأ.عاج] عم ( ءاشي نا كلذ نود ام رفغيو هب كرشإ نأ رفذيال هللا نا ) لجو رع
 ايف لمعتسم ةغللا ىف ئاس رهاظ لب وأت وهو « ءرئاظنو تیدحلا لب وأت ىلا انرطضي كرشااب الإ رمکیال رت ايكلا

 ر رج نب دعو یرصبلا نسحلا لاقر . هع ردتپ هيلع عم الحتسم هلعف نم ىلع ءاملعلا ضعإ هلوأتو : لاق , !ريثك
 لاتیف مذلا مما قحتسي و نمؤم هقح ىف لاقي الف همايل ا هب هللا یھ یذلا حدملا مم aie عزل هأئعم : ىريطلا

 عل باوملا نعو ‹ غوفرم ثيدددح هيفو < ناعالا رو ه٠ عزنپ : سابع نبا نم و . قءاظو رچافو ناز و قراس

 : لاو ٠ 4. رد ضرعتن الو ءاج الك ركو هب نمون یالا لكشملا نم هنأ یرهرا نعو « هللا ةعاط ىف هتريصإ هنم

 طاغ ارضمب لب رهاظب سیا ام هترکذ ام ريغ هانعم ىف لیقو لاق « هتمدق ام حییحصااو ةلمتع لا وقآلا هذهو

 رردف «اوکرمب ال نأ » ةخين ىف (۱)
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 ق نکل ریفصلا ىف ىئاربطلا د: ىلع نع عونرم ثیدح لحتسماب هليوأت یف درو دقو ء اصخام یبتنا . اهتکرتف
 هللا دبع نب دقاو نب ديز نب د قءرط نم یراما هج رخ ام اهرک ذب : ىلا لاونآلا نف هوذک رار هدئس

 هب و رب میضعا ناك : ىباطخلا لاتو « نمۋە نترموالو نمؤم نیئزبال : ینعلاو ىهنلا ین« ريخ هنأ رع نبا
 قبب ال هنأب لوقا اذه مهضمب درو « كلذ لعفي نأ هل ىفيذيال ندؤملا یعلاو « یهنا ینعم ىلع ءابلا رسكب برشبالو
 حضاو راظن درلا اذه ىفو : تلف . نينمؤملاب امتع سیل و لالا عيمج ىف هنع یم ازا نان ةدئاف فراظلاب ديتا
 هرير#ت ىم دقو یعازوالا نع لاطإ نيا هاکح رفک قافنال ةيصعم قافن اةفانم كاذب نوكي نأ اما . هلمأت نم
 هنأ ةيبشتلا عقومو « هلع ىف رفاك لا هباش هنأ انموم هنوک ینا ىنعم نأ اهئااث . باتکلا لوأ ناعإلا بانک ىف
 رده همد ناك ةلاحاا كلن ىف لتق ول هناف « هلق ىلإ ىدأ ولو ةيصءملا نع ف.كيل ةلاحلا كلت ىف هاتف زاوج ىف هلثم
 ةلاع دیعفتلا نم مدقتام ىوقب اذ-هو « ةلاحلا كلت ىف هةهصع لاوز ىلإ ةيسنااب هقح ىف ناءالا ةدئاف تفت اف

 « هپ نمآ نه لالچ ة ريكسلاب سبلت لاح ىف ردت سم سيل ىأ نمؤع سيل هلون مه ابءبار . ةيصعم لاب سالا

 ةاعارم نع هلهذت ةءصعملا ناف : هلوعب ىزوجلا نبا اذه نع ربعو ؛ ةووشلا ةبلغ هل اهتيلج ىا ةلؤذلا نع ةيانك روف
 وه اذه لمل و « ناالا رون عزن ريسفت ىف كلذ لاق  هب قدص نم یمن هنأكف ؛ بلقلا قبدصت وهو ناءالا
 دارملا نأ امسداس . نمألا نم قتشم ناما نل هللا باذع نم نامآلا یا ناءالا ین عم اهسءاخ ٠ بارلا دارم
 ددمتاا و ظيلغتلا باب نم ن وكي نأ ز وجب : لاقف یبطا كلذ ىلإ راشآ دقو « هرهاظ دام الو ريفنالاو رجزلا هب
 ةيفانم اهل نمژاا تافص نه تسيا لاصاا هذه نأ ی ( نيلاما نع ى هللا ناف رفك نمو ) ىلاعت هل وقک
 رهاظ وهو ؛ هيا دام اهقراف اذاف ةريبكلاب هسزأت لاج ناعألا بلا هنأ اإ اس ٠ ۳ ف متر نأ یاب الف هل ای

 ثيدح وحنب هنع ةهرکع نم نيب راما بارك نم « انزلا مثإ باب » یف ىقأيس اک سابع نبا نع یداخپا هدنآ ام
 « اهجرخآ مث همباصآ نيب كبثو اذکم : لاق ؟ ناعالا هزم عزن فيك سارع نبال تلف : ةهرکع لاق « بابا
 نم عي دنمب کالا و دواد وبأ هجرخأ اعوفرم اذه لكم ءاجو . ههباصآ نيب كبشو  اذکم هیاا داع بات اذا
 علفأ اذاف , ةلظلاك هيلع ناكف ناعإلا هنم جرخ لجرلا یفز اذا  همثر ةريره ايأ عمس هنأ یرقلا دیس قيرط
 عال رخلا برش وأ ىز نم» لوقي ةديره ابا ممم هنأ ةريجح نبا قيراط نم ك املا جرخأو « ناميإلا هيلا عجر
 مل ةباحصلا نم لجر ةياور نم ديج كسب یارطا جرخأو < هسأر ند صيمقلا نانالا علخ اك نامألا هنم هللا

 ةحاور نب هللا دبه قیرط نم یرطا جرخأو « « هيلع هقا بان بان نا ناميإلا هلم جرخ یز نم » هعفر مس
 نایب و : لاطب نبا لاق « هتعرت ذأ هت یا دق تأ ايو « هيل ذا هع ريدم كأ ۳ صبي لثم ناعالا ل »

 ةقراق ةريرك قدصاا بكر اذاف ؛ لمع رخالاو لوف امهدحأ نيينعم قردصتلا نأ ريغ « قيدصتلا ره ناب لا نأ كلذ
 هماق دقع قدص» هناسلو هناسلب بذتجم ةريبكلا نع ؛فک لاح ىف هنآل < مسالا هل داع اهتع فک اذاف ناعیالا مسا
 رو هنم غلب : سابع نال نغ هلم اف ىرووثلا هيلأ را ام قالب دق لوقا اذهو : تلف : ناء الا یعم كلذو

 وهو هترگ و قردصتلا ةدئاف نع ةرابع وهو ناءالا روت ثیداح الا هذه ىف دارملا نأ ىلع هنم لمح هنآل , ناعالا
 امت همالك رخآ ف لاطز نبا لاق دقف « یووناا ةدجر ىذلا لوقلا ىلا لرقلا اذه در نکو , هاضتقم لمعلا
 و لا ىلع ۴ ی ی : : : لاقما مذلا ع یالا هالا ىلا حد ىنوع ود یا نام الا مسا ع لوز لاق ند لوټ sie باوصلا : ىراطأ



 ۵ ودجلا باتک مك ¥

 قالطالاب نام الا مسا ذشنیح هنع لئارلاف « ةبوتلا هنم ربظن ملام كلذن ىمسإ هنأ فال الو « الثم قساف هل

 نع فکلا كلذ نهو : المعال ًاداقتءاو اظل هلوسرو هاب قدصم وه لاقيف دیمقنا اب نام الا مسا هل تباثلاو

 داةتعا نام الا نأ ةنلا لمآ دنع هلع دمتمما : لاق هنآ مزح نبا نم كلذ قات لاطب نبا نظآو . تامرحلا

 رکذ ام ضءبل بكت ر لاف « ةيصدملا نع فکلاو ةعاطلا لمع لمشی وهو « حراوجلاب لمعو ناسألاب قطو بافلاب

 ىلع لو# نام. الا ین ىتعف « عيطع, سيل هنأ ىتم؟ نءؤع سیاف ‹ طقف هتعاط تاتخا لب هفطنالو هداقتعا لام م

 « ىلا لوح عاري نمو » هلوتک وهو « یفکلا ىلا هب ىف نأ هيلع یش هنآل كلذ داتعا نم هلاوزب راذنالا

 تاءاطلا نأ ىري نم لوق لد ىنبه اذه ححصلا لوفلا نأ ىلا ىرذاملا راشآ دقو « ىباطحلا هيلا راشأ ثيدحلا
 ححص مث اموفم ًاثيدح سابع نبا نع لوقثاا لیوأتا ىف نأب مرج فيك یوونلا نم بجعلاو « اناء| ىمست
 یذلا نوکپ نأ لمت : ىيطلا لات « هح ىذلا لوقلا ىلا هدر نکع هنأ تمدق دقو . هل ىلع علطإ | لملف هريغ

 نوكيف ناميالا نم ءايحلا نأ یضه دقو « رونلاب رخالا ثيدحلا ىف هنع سعملا وهو ءايحلا روكا ناء| نم صقت

 ؛ كلذ بکن | هلاح دهاشم هنأ فرعي وهو هل ذم یحتسآ ول هنال هللا نم ىحتسإ وھو یزب نيح یربال : ريدقتلا

 یتا نم » ثيدح هدضعی و « امال اهتداعا مث اونم امجارخأ مث هعإاصإ كيبشآ سابع نبا ةراغا حما ١ كلذ ىلاو

 ف لاوقالا نم ۵ عمتجا ام لصاحو . یهتنا «یرح امو نطيلاو ىعد امو سأرلا ظفحيلف ها. للا قد هللا نم

 لاوقالا ضعب نأ ىلإ ترشأ دقو « ةلزتما لوق نعو جداوخلا لوق نع اجراخ الوقرشع ةثالث ثيدحلا اذه ینعم

 ميقناو نهو جراولا لوق عفدت تالب والا هذه : یرزالا لاق « ضدب ىلا ایضم در نكم_ ةنلا لها ةبوسنملا

 ىف دلع قاف هنا ةلزثهملا لوأ اذکو « ةبوت ريغ نم تام اذإ رانلا ىف دلع رفاک ةريبكسلا بكن م نأ ةضفارلا نم

 یهافلا لق مج تماما هاناق ام لهتحا اذإو ‹ همشو یر فلا اف, اوقلعت نب روک ألا فارظا ناف , دانلا

 ىلع انزلاب هبنف , اهنم ريذستلاو یصاعاا عاونآ عيج ىلع امنت ثيدحلا اذه ىف نأ ىلإ ءالعلا ضم) راشآ : ضایع
 بجوو ىلاعت هقا نع "دص, ام عج لو رای و مارا ىلع صرااو ايندلا ىف ةيغرلا ىلع ةفرسلابو تاوبشلا عيمج

 ايندلا عمج ىلعو مهنه ءايحلاو ریتم كرتو هللا داره فافختسالا ىلع فوصوملا باهتنالابو هفوق- نع ةلفغلا

 نا : لاقي نأ لوالاو « ةعاسملا عم الا ىثمتي ال اذهو : ًاصخام هركذ نأ دعب ىطرقلا لاقو . اربجو ريغ نم
 ةحابتسا یهو لاما لوصا نم اهدادضأو دسافلا لوصأ مظعأ نم یه رومآ ةا الا نم زرحتلا نمضي ثيدحلا

 رکدلاب ةقرسااو كلذ ف هوجولا بلغأ امتوك-ا ركذلاب را صخو + لقملا لالا ىلا ىدؤرامو ةهرحما جورفلا

 لوألا هركذ ام موع نأ ىلإ كلذ راشآو : تاق . تح رهذب ريما لام ام ةخ وب ىتلا هوجولا بلغأ اهتوكمل

 لاب اهيل ديعولا عقب الف رئابكما بائتجاب رغما امن انه ةدارم رئاغصلا تسیل و « رئاغصلاو رئابكلا لمشي
 وأ اركب ناک ءاوس دیعولا اذه ىف لخد یز نم نأ دئاوغا نم ثيدحلا قو . ثر ديلا اذه ىف ىألا دیدم
 لغشالو « مظعأ جوزماا نهو شال مرحلا ق- ىف هنأ كش الو < امر وأ ةينجأ ام یزاا ناک ءاوسو انصحم

 لخدنالف انز عرشلا فرع ق توم ناو األ رافناو لية اذ كو مرحلا سلا نم انرلا مسا هيلع قاطی ام هيف

 هنأ برنا نم اذكو ًاريثك وأ اليات قرس نم نأ هيفو . مالا ريسفن ىف هريرقت مدقت اک رئاغصلا نہ امل كلذ ىف
 وكي نأ ةريبك بصخاا نوک ىف اضرأ ةيمااشآ ض بل وهو ءاملاا] رضا! طرمث دقذ رافن هيأو « ديعولا ىف لغد



 ۳ ٩۷۷۳ - ۱۷۷۲ ثیدما
 فاوتم اف معفا برجو نأ روتشا ام ىلع لوح وهف اهيف قلطا ميضعإ ناك نو ةفرسلا ىف اذ. كو اياصن بوصخملا
 هنا قد رهذب غلا تح ذخأ نأش ميظمت ثيددحلا ىفو . امارح باصلا نودام ةفرس ناك ناو باصنلا دوجو ىلد
 روكذملا ديعولا ىف لد رخلا برش نم نأ ه-يفو . هيلع مسقملا ديكأت ةدارا ىلع الا مسقي الو هيلع منا مي
 برشلا ىلع برتی ام ناک ناو مئاہکلا نم دودعم رفلا نم لولفلا برش نال اليلق ما اريثك بورشملا ناک ءاوس
 لاكشإ ال ىوونلا هحجر ىذلآ لوقلا لر « لقعلا همم ریذتی الام برش نم شانآ لقملا لالتخا نم روذحلا نم
 مارح هلك بات الا نإ لاق نم هب لدتساو « ضءب نم ىرقأ امطم) بنارم لاک. صقنا نال كلذ نم ءىش ىف
 نأب مع دذناا نإ هجرخأ امن ةدانقو ىعخنلاو نسلا حرص نکا و ؛ سرملا ىف راثلاک كلام نذآ اف یح
 هسف نذآ ام ومف امف فاتخلا ةا امأو « اولاق اك وه ةديبع وبأ لاتو كلاملا نذا ريغب نوكسي نأ میرحتلا طرش
 سفأ بطل لو فرعضلا بلغي مهنم ىوقلا ناك اذاف « ىواستلا ةيراقم وأ م,يواست هضرغو هحايأو هيجاص
 ههرك نمو « هتهارکب روبججاو ةيءفاكلاو ةيك اما حرص دقو « مرحتلا ىلا ىهتني دقو هو ركم ورف كلذب هبحاص
 ةروكذ ا ةبجلا نم هوهركي مو رذنملا نبا لاق « ةمركعو ىمخنلا نيمباتلا نمو ىردبلا دومسم وبأ ةباحصلا نم
 اب هنأب میقنا و نمو ةيفلا جتحاو « ءايح ةف وأ ةوق لضف هيف نا لص ۱:۱ كلذ لثم قذخ لا نرکلا لب
 نم  اهرحن یتا ندبلا ىف لاق یب ىنلا نا ظرف نب هللا دب ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ىذلا ثيدحاا ىف لاق
 وهو ثیدحلا « ال ناسردلا اماف ركاسملا ىم نع ميم امنا و هعفر ذاهم ثيدحي ًاضيأ اوج:>او « عطتقا ءاش
 هوضو سرملا ىف شيام ذخأ زاوج ىف ةيوق ةجح یه : رذنلا نبا لاق ؛ عاطقناو فعض هدنس ىف فیعط ثودح
 امف سیا و اهر ىلا ندا ذآ ىف همق نذأو كلذ هلل ینآ لع اک ذخالا و مها فالتءا لە دق مه حیا نال
 ق ةياغلا اوناك مناف « مه نوذأملا ىلا ةبسنلاب اهريغ ف سیا ىنعم امف لب : تلف . راثنلا ف دوجوم وهو الإ ىندم
 میام كلذ ىف مریغ سیل و ؛ فاصنالاو عرولا

 رغا براش ربرض ىف ءاجام سبسإاب - ۲
 4 "یناا نآ سا نع ةداتق نع ماش اح رع ی صفح شی — ۷۳

 را ىف برض قو دلا نأ هنع هللا ىضر كلام نب سآآ نع و داق ات دح ”ةبعش انث دح مد ان دمو
 ۱ ۱ « نیب را ركب وبأ لجو « لامذلاو رديرجاب

 [ 3993 : ىف هفرط - ۱۷۷۳ ثدحلا ]
 دقو « هتك ىف فالتخالا ناب و دلجلا نیم لاق نمل افالخ ىأ ) رفل) براش برض ىف ءاج ام باب ( هلوق

 باكل وأ ی اهریکذت زوم لهو ةقتشم یه لهو امةية-و هلوزت بيسو هنقوو را میر ىلد مالكلا مدقق
 نب دلاع قيرط نم اهاجرخأ ء اسنأ تمس و ىاسنلاو مل ةياور ىف (سأأ نع ةداتق نع ) هلوق ٠ ةب رشالا
 نم فاسللا اهجرخأ ىلا ساآ و ةداتف نيب نمحلا ةدايزب ةبعش نع ةبابش ةياور نأ لء لدي وهو . ةبم نع ثراحلا
 قبرط ىلا لو#و نالا قسي ملو ةدانف نع ةبهش قبرط رثذ اذك ( لَو ىنلا نا ) هلوق ٠ دیناسالا لصت» ىف دیزاآ
 «ظفلا اذرب ماشم نع رخآ خيش نم باب دعب ىتآلا بابا ىف هركذ دو : هظفا ىلع ناما قاف 217 ۃداتق نع ماش

 ةبعش قبرط ىلا لوحتو ماشه قررط ىف نتلل قدی مل انیدیا, ىلا حیعصا خس ىف (۱)
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 دودملا ټاتک ۸

 ظفلب هيف یراخبا خيش مدآ نع یشالما دع نب رفهج ق» رط نم یایفالغا ىف قيبلا هج رخأف ةيعش ظفل اماو

 رمع ناک الف كلذ لثم ركب وبأ عنص مث «نيدبرأ نم اومن نیندیرج ةب رها رخلا برش لجرب قآ اب ىلا نا »

 ىلا امتركذ ىت دلاخ ةباور ظفل و « رع هلعدن نونا دودحلا نأ فوع نب نحرلا دبع 4 لاقف سالا راش سا

 هنأ الإ مدآ ةاور لدم ةمعش نع رفعج نب دمت قا رط ند ارا یاهو لسم ها نيعب رأ نهاوح م هلوق

 ةفخأ - فو نبا ىنمي - نحرلا دبع لاقن سائلا راشترما - هتفالخ ىف یا - ربع ناك ايلف ركب وبأ هلمفو د لاق

 فذح هيف : ديهأا قيقد نا لاق « نينا# دودلا فخر مسم ةاور ضبا عقوو « رع ةب ماف نونا دودحلا

 دءاوفل لمأت ريغ نع ردص هنأكو لطاب وأ ديعب اذه : لاتن هك اهلا هيقءتو . هلعج ريدقتلاو بصنلا لماع

 رابخالا نر دع دام نال < ميلعجا ريدقث ىلع نیدیزلا سا" درجأ زر ال ذا ماكا دارمل الو ةيبرعلا

 زو الام باکترا نم ىلوأ هءيهوت لاتحاو مو بصنا ىوار نأ روظي ىذلاف « كلذي سال ال دودحلا فخأب
 دعببالو لئاس ريشتسملاو لوم راشتسااو راثتسم نحرلا ديع نأب قوزرم نبا هذرملت هيلع درو ؛ ىنمء الو اظفل

 نعخرلا ديه نأ هادا امل قباط» وه لب : تاق . قءاطم ريغ هب لثم یدلا لاثلاو : لاق , مآ راهتسلا نوک نآ

 وأ نينا هدجأ دودحلا فأ رداقتلا برقأو « صابقا ىلا ادن ٠ ةيأرب ربخآ ةن قملاو . طقف رابخالا دصا

 هالعلا ضعب نه لقنف « ةدمعلا حرش د ف ىوولا ب>اص راطماا نا 9 ‹ اممصنف نیا ام دودحاا فأ دجأ

 لاق اذک : ةياور الوقن» هلع الو لاق ٠ اربخو دم هب رمآ و عفرلاب نوا" دردحلا فخأ ظفلب رركذ ةنأ

 ركب وبأ دلج مث د هيبأ نع ماشه نب ذاعم قءرط نم ایا لس هجرخأ ام امج وت ىف ىلوالاو :::م كلذب ةياورلاو

 : فوع نب نحرلا دبع لاقف ؟ رخلا دلج ف نورئام : لاق یرغلاو في رلا نم سانلا اند ورع ناك الف نيءبرأ

 اهلمجت نأ ىرأ ةر مخا ةاورلا هذه نت فوذحلا نوكسيف « نيناهث رع دل لاق دودحلا فغأك ابلمحت نأ یرا

 هب ىقأ مث « نيءبرأ نم اومن لاعنلاب هيرضف د ةبعش زع نوراه نب دیزب قيرط نم یادنلا جرخأو . هييعتلا ةادأو

 نیتدلج لجر لک هدل الجر نب رشع نم ايبرق ساق » ظذلب ةداتق نع مام هاو و « كلذ لثم  عنصف ركب وبا

 نيعبرأ وت تناک تاب رمل ةلج نا و ةبعش ىلع هيف فا | ام نيب عمج اذهو ؛ قميلاو دحأ هجرخأ «لاعتلار دب رجلاب

 ةداتق نع ةيورع ىبأ نب ديه هاورو . سانلا ضءإ هب باجأ اک نين ام | نوكستف نیب رآ نیت دی رح هدلج ةنإ ال

 قیرط نم ملم هجرخآ اذکو « قوسلا هلصوو حب دا! دواد وبأ هقاع ءنيعبرأ لاعثلاو ديرجلاب دلج , ظفلب

 نيحيرح ملأ ججيرخم ىلا هذه نجرلا دبع ةصق ::مهلا بحاص بأ دقو , هلام را ىف برا ناك و ظفلي ماشه نه حکو

 ثردح ىف طق رع عیفص ینعم رکذ معأ « یرذنلا مث عمجا ىف ىلا دبع مرج كلذبو ايد اهم ىراخبلا جرخم و

 ىف ركذأس نكل اك رص هما ىلع فأ روك ذاا لج رلا : همیت . ايف كلذ طسإ قا و كلاثلا بايلا ىف بئاسلا

 ناجمنلا هنا , هلم ذشؤيام  براشاا نمل نم هركيام باب د

 تیبلا یف دملا برضب رمأ نم صاب - ۳

 : لاق ثراحلا نب ةبقد” نع » ةكسيلُم ىبأ نبا نع بویآ نع باهونا "دبع انثدح ةي( - ۷۵
 2 62 ا 22

 «هوب رضف لاق « « هوب رضب نأ تیبلاب ناک توم ا یبناا رمان « ابراش - ایعنلا ناب وأ - ناممتلاب ءىج
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 لامیلاب رض نيف انآ تنكف «

 ىف رع نه درو دقو ء ارس دا برضیال : لاق نمل افالخ ىنعي ( تيبلا ىف دما برضب سآ نم باب ) هلوق

 هبرضو ةئردملا ىلا هريضحأو هياع ركأ رع نأ تيبلا ف صاعلا نب ورع هدخ رصع برش ال ةمحش یا ,دلو ةصق

 دوب#جو ال واهم رع نبا نع مہ د:سإ قازرلا درد هجرخاو ريبزلا هيلا راثأو دعس نبا كلذ ىور « اربج دملا

 ارج الإ حصتال دلا ةءاتإ نأ ال هدلو بيدأت ىف ةغلابملا ىلع رع عيذص اول حو , ءافتكالا ىلع لملا لما ٠ هلوق

 دقو هللا ديرع نب هقا ديع وه کیم یآ ناو « یایتخسلا وه بوبأو ؛ ىنا دوج ديد نأ وه ( باهولا دبع)

 نب مام نبا ىأ ) ثراحلا نب ةبقع نع ) هلوق ۲ بورأ نع دلاخ نب بيهو ةياور نم هدمب ىذلا بابلا ف یم

 قفثأ دقو « ثراحلا نب ةبقد ىنثدح » دحآ دنع پورآ نع ثراولا دہ ةياور ىف عقوو « فائم دبع نب لفرا
. 

 هند ددسه ةجرشأ ۾ ال سم 52ام یآ نبا نع بورأ نع » لاقت ةيلع نب ليعاسا میل انو « هلصو ىلع ءالؤه

 فص نم دحأ هياع هيني ملو هب تأ یزلا ةرم س ةلاكولا ف تركذ دقو « لورجلا ءانبلا ىلع مه اذک ( ءىج ( هلوق

 تاما ىف ٠ فلأ ريسنب « نام د هيلب ىذلا بابا ىف یم مکا ةياود ىف ( ناهيعنلا نباب وأ ناجعثلاب ) هلق

یذا « ناما و ىل امالا دع عقو ةنأو لک ولا باتک ىف كلذ ىلد هيبنتلا مدقت دقو نيهضوملا ىف مالو
 ناف« كش ر

ذو كش ريذإ « نامعنا د امجذ نيرجو ن» تردا اجرخأ هدن٠ نباو راكب نب ريبزلا
 اور قو « كانم هب ترک

 نبا وه رخلا برش دق هب نأ ناك ىذلا نا بلا درع نبا لوق ىلد ركمي اذهو « بارش ببصي ناععلا ناکد رب زلا

 يَ ىذا هدلج را برمڈ ىف كدبنا نبا هل ناكو ا۳اص المجر ناك : نایمنلا ةجرت ىف ليق ناف نیما ٠ ىف لو

 هلو احاز» ناكهنأ اضيأ راكب نب ريبزلا ركذو «ةرم ني خخ نم رثيكأ رفلا ىف دلج نایعللا نبا نظآ رخآ عضو.

 عمه ديبزلا اهرکذ نامع نیما روا ح٠ رو اا دلاو لفوأ نب ةدرخم عمو ةلءرح نب طبيوس عم ةصق كلذ ىف

 ةياود ىف ( ابداش ) لوق . ةيواعم ةلالخ ىلا شاع هنأ دعس نب دم ركذو ۽ حازااو ةهاکفا باتک » ىف اهل رئاظن

 ىفاسألا دنع بيهو نع دسأ نب ىلعم هاود ىف عقوو خس ىنلا ىلع ىأ هباع قشا» دازو « نارکس وهو » برهو

 لدتسا و . ىلاعق هللا ءاش نا هيلي ىذلا بابا ىف نابم الا ةصق امتي ام ةيقب ىنأسو < ةديدش ةقش» ب ینا له قشف»

 ثيدحلا اولوآ و هفالغ لع روبجاو ةبرهاظاا ضمب لات هب و ؛ ةركس لاح ىف نارکساا ىلع دملا ةمانإ زاوچ ىلع هب

 برضلاب دوصقلا نأ وهو ىندملاب كلذ اوديأو هب ريض لاح ىف رمسا فدولا كلذ ناو برضلا بیسرکذ دا رلا نأب

 مآ | ريثك برش ناک ءاوس امراش ىلع دحلا بوجوو رخلا مير ثيدحلا قو « عدرلا هب لصحيل ماليإلا دحلا ىف

 ال مآ ركسأ ءاوسو اليلق

 لاعنلاو ركب راب برذلا بسا - [

 نع کی لأ نا دبع نع بری نع داخ نب بهواندح برح نب ”نايلس رم - ۵
 تیبلا ىف نم رمأو « هيلع یش « "نارك وهو - ناهعن نباب وأ - ”ناوعنب يأ زا ىنلا نأ ترالا نب ةبقع

 « هبرض نءيف تنک و « لاعنالو ديراب :هوبرضف هو هی نآ

 یرابلا حف ۰ ۱۳ ج ٩ - م



 دودا تاعك م١ أ

 «لاعنالو دي رم لاب را ىف إب یبلا دلج : لاق سذآ نعد ةداقق انئدح ماشه اند لسم اشو - 77

 « ةنيمبرأ ركب وبآ ولجو

 نعد ۳1۳ ىبأ نع مادا ن لم نع اما ن دیر نع نا 5 وأ انثدح ف اشا بس ۷

 : هنع لا یضر ةريره وبآ لاق . هوبرضا : لاق « برش دق لجرب ی ىبلا تأ : لاق هنع هللا یفر ةريره بأ
 : لاق . هللا كازخأ : موقلا ضب لاق فرعنا امف ۰ هيون "براضلاو لهن "براضاو مردهب "براضلا انف
 « ناطیشا هياع اونیمت ال ءاذكه اولوقت ال

 [ ۱۷۲۸۱ ىف هفرط - ٩۱۷۷۷ ثيدحلا ]

 ر نیس > ۳ انث لح ”ناهفس ايثدح ث راحلا نب اخ انندح باهولا دبع ی هللا ۳ ازم - ۸ ۳ ۰ ١
 لك ادع مقال ”تنك ام : لاق هنء هللا "یفر بلاط ىنأ ن "لع تمم » لاق سا دیس نب ريع تمم م ۶ 8. 2 م ص م 2
 ل هني | مالي لل "لوسر "نا كاذو « هت دو تام ول هباف را بحاص الإ « ىسفن ىف دجاف تودميف دحأ مسا ١ ۰ و / ا ۰

 : لاق ديزي نب بئاسلا نع» ةفيصخ نب ديزي نع ديلا نع مهار نب کم اشو - ۹
 انلامنو انيديأب هيلإ 6 وقنف رع ةفالخ نم اردصف ركب ىبأ ةرمإو لَو نا لودر دبع ىلع براشااب ی امك

 € ني امي لج اوتسفو اوټ اذإ 0 5 ”نيعبرأ رلحف ربع ةر*إ ”رخآ ناک 'ىتح ¢ انتيدرأو

 فيشخا دقو . دإ+ا طرتشيال ةنأ ىلا كلذ راشأو < را برش ین یآ (لامناو دب رجلاب برضلا باب ( هلوق

 برضلا لد راصتنالا زوو طو اب دلم لا زوج ا-محصأ : ةمفاشأا دنع هجوأ یهو لاوقأ ةثالث ىلع كلذ ىف
 ین لص ف لم هنأ حجار ةجحو ۰ ب رضا نيد اهثا ۳ 3 دنا نیم ام ¢ باشار لامنلاو یدیالاب

 هيلع ماقآ ول : « مالا ه ىف لاق یفاشا نأ رخالا ةجحو « هزاوچ ید لدف ةياحصا دبع ىف دلجلاو هخسآ تباي لو.
 حرص و < طو لا ريع برا لصالا نأ ىلع لدف داز اذا ام نيب و ها یوسف ةيدلا تبچ و یا طولا دا

 لقاو ةبادصأا عامجإ هنأب جتحاو طولا نیرمدب نیس ىة أقل حرصو؛ طو ملات زوج ال هن هعبت ندر بيطلا وبأ

 اومجا ¢ مل ہم حرش د ف یووناا لاق دفن راظن ةم اریصلا عامجاب لالدتالا قنکلو ¢ هقفا و م ءاضقأ ف صأا نع

 بايثلا فارطأو ندر تال طو اأ نيعف نب رخأتملا شب طسوو : تا . ةديدصأأ ثرداح الا دانم طاغ وهو

 او 0 هوا ىدم نأ مهضمإ نءيهرعأأ قءاد نبا لار ¢ م وهو م قرايام پس مادع نەر ءافم ضال لاعماا و

 نب نجرلا ديع قرط ضءإ ف حقو كلذلو « نيمم ددع داراا نأ ال الثم اصب ةب رض نیما رآ ری دقت « نیما رآ نم
 فال ىدنع اذهو : لاق ٠ نيب را ركب وا ب رضف نیمررآ هه#و أ برضلا كلذ رمزه»> نم لاس ركب اا نأ رهزآ

 ندم مدفت ام روك ذلا لی دما دعبإو : اف. ۰ نیما رآ را یف دلج د یرخالا ةباوزلا ق هلو هدعببو ؛ رهاظ
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 ةسمخ هيف فنصلا رکذو «لانلاو ديرجلاب نیتدلج لچر لک هدلجل الجر ن رشع ىمأف د سفأ ثيدح ىف مامه ةياور

 ثيدح ىنا“لا . هل مجر اف رهاظ وهو هلرق ىذلا بابلا ىف مدقت دقو ثراحلا نب ةبقع ثيدح لوالا : ثرداحأ

 اههتيب ةافانم الو « برض » ظفلب لوالا بابلا ىف مدقن « دلج » هيف هلوقو « لوالا بابلا ىف اضيأ مدقت دقو سنا
 ةر وبأ ) هلوق : ةريره ىبأ ثيدح ثلاثا . دلجلاب هب رض ةب دارلا سیا و هدلج باصأف ةب رض انه دلج ینعم نال

 داملا نب دادش 3 هلأ دع نب ةماسا نب هلل لبيع نب ديزي وه ( دالا نب ديزي نع ( هوت : ضايع نیا یە ( سآ

 فشار هيلي ىذلا بابا رخآ ىف عقوو « نويعلات نويدم هخيش خيشو هخيشو وهو « لعالا هدچ ىلا بسنف

 ىراحطلا اور ىف داز « یمیتلا هلاخ نب ثراحلا نبا ىأ (ميهاربآ نب دمج نع ) هلق . « داملا نبا انثدح ضایع

 نبا وه ( ةلس یآ نع) هلوق ۰ ةلس ىنأ نع هثدح هنا مدارا نب دمخ نم داملا نبأ نع درزب نب عفان قا رط نم

 بابلا ىف ىنلا ةياورلا ف ( برش دف لجرب گر ینا فآ) هلق ىواحطلا ةياود ىف هب حرصو ؛ فوع نب نهرلا دع

 نم هدعإ ىذلا بابا یف روكذملا ارامح بقلب ناک یذلا هللا دبعب رسفي نأ لمتح لجرلا اذهو « ناركسب : هيلي ىذلا

 «هنماا ما موقلا نم لجر لاقف د هتصق ىف نا برفأ لوالاو « ناجعنلا ناب رسفي نأ لمتمو ءرمع فیدح
 ناف اثااث نوكي نأ لتعم و « هقا كازخأ موقلا ضدإ لاق د هظفا نكسل ةريره یآ ثيدح ىف روكا ةصق ىف هوعنو

 سأف نا وشنب اب ین ینآ د دیمس یا نع حیح دنسب ی اهنلا جرخأو , فلتخم ةريره ىبأو رع ىثبدح ق باوجلا

 ناك » نيعباتأا رايك دحأ ريع نإ ديبع نع حيك دنسب قازرلا هیعاو « ثيدحلا « لاعنلاب قفخو یدیالاب زنا هب

 ۰« هنوکمیو مطامنو مهديأب هنوبرضپ رمع ةرامإ شعبو ركب ىبأو ےب هقا لوسر دبع ىف رخلا برتثي ىذلا

 لاق ) هلق ۰ اددع امهيف ركذي مل نکلو « هبرضب ساف » ظفلب ةينآلا ةياورلا رسفي اذه ( هوبرضا لاق ) هلق
 عم ةدحتم ةصقا هذه تناك نإ باطلا نب ربع وه لجرلا اذهو « لجر لافف د ةين الا ةءاورلا ىف ( موم ضعب

 یرخالا ةياورلا ىف ( ناطیشلا هياع اونیعال « اذکه | ولوقنال ) هلوق ۰ هنيبأس اك رام ةصق ىف رع ثیذح

 لصح نآ ةيصدملا هل هیر زبر ديوب ناطرشأ نأ كلذب نام. دلا مو هچوو « ميخأ ىلع ناطيشلا نرع اوتوكنال 0

 بهو نبا قيراط نم دواد ىنأ دنو عقوو ٠ ناطرشلا دوهقد اول 4> دق ماك یز اب هياع اوعد اذاف ىرألا هل

 مہا اولوق نك-او » مرخآ ىف دازو هو داحلا نب درب نع مال ةع ناو بوبأ نب ىو عرش ن ةويح نع

 یسکمتل اب مآ وهو « هرتکپ اعل 2 هللا لور لاق مث » برضلا دعب اضيأ هيف داز « همحرا ميلا هل رفغا

 تيشخام ٠ لجو رع هللا تيقتا ام هل نولوقي هيلع اولبقأف د هلوقب ربا ىف هرسق دقو « هلعف حیبقب هتیجاوم وهو

 رکذ دمب یعفاشاا دنع رهزآ نب نجرلا دبع ثيدج قو ةا م هللا لوسر نم تیحتسا ام « هؤانأ لج هقا

 داعبالاب ىصاعلا ىلع ءاعدلا عنم كلذ نم دافتسيو «هلسرآ مث « هوةكبف هوتكب : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مد برعضلا

 (نايف-) هلوق : عبارلا ثيدحلا . ىلاعت هللا ءاش نإ هملي ىذلا بايا ف كلذل ديرم ینایسو 6 نمللاك هللا ةحر نع

 حتفب هوبأو ريذصتا اب ديعس نب ريدعو « هلوأ حوتف» نيتلمب؟ نیم> وأو ملم ةياور ىف ةب حرصو « ىروثلا وه

 ىديمحلل حجل 5 عقوو اذکم نيديحصلا نم خمنلا عيمج قوه : ىووألا لاق « ةقث ريك یعبا هون ا رکو لوا

 , شحات طلغ وهو امجف ءايلا فذ ءدعس نب رعد هزيغو « بذبلا ف عقوو « طلغ وهو نیما نوكسإ « دعس »
 دز ىبأل ابوسنم فاما لع ىبأ دما ق هنیار مث « یدسحا ركذ ۴ یراخبل نم خسألا ضعي ىف عقوو : تلف



 هودملا باتك- ^ ۹۸

 «یدما فلس هلملف نيعلا نوک-ب دمس ىراخبلا ىف هنأو مرح نبأ كلذ مرچو . ديعس باوملاو : لات یزوراا

 عقوو « دیعس و هيبأ ىف امهدنع ىذلا نکا بذپاا ىف اک ملا حتقو نيم مضب « رع , یراحطاو قاسنال عقوو
 را مز نبا لعأ دقو : ىووذلا لاق اک [ ديع] ظوفحلاو يلا نوكسو هلوأ حتغب « ورک » ىتاسنلا ق مزح نبا دنع
 رمع دقو « هثیدح محص نم هةأوو هفرع دقو هئياور ىف حدقت ةلعب تسيلو ؛ هببأ مسار ريع ما ىف فالتخالاب
 امو إل ىلامت لوق ىف اک نا ديكأتل ماللا ( قال تنک ام ) لوق . ةئامو ةرشع سمخ ةنس لا شاعو روك ذلا ريع
 اهنم نئاللا ناد هلو « دجولا نم دجأ ینهمو ‹ امف بنا اب ( دجآف توهيف ) هلو - 14 (e عيضيل للا ناك

 باص الإ ) هلوق . اعم بيسملاو بو سلا نع بسم «دجأف » هلوقو « منا , نع بیسم « تویفو هلوةو «نزحلا انه

 « تام اذا رخلا براش دح نم دجأ نکل ىأ عطقنم هانشسالا و « عفرا ذو<و « بصال اب وهو امراش ىأ ( را
 ءانثتسالا نوکیف رخلا براش توم نم الإ اتیش دملا هيلع ماقي دحا توه نم دجآ ام ريدقتلا نوكي نأ لمتح و
 نم ًارسفم هاج دقو ؛ اهضيق قح تی نمل هتید تيطعأ ىأ ( هتیدو تام ول هناف ) هو . ییطا هلاق الصتم اذه ىلع
 اقا نم لوقب ايلع تم » لاق دیعس نب ريع نع یمشا ةياور نم هجام ناو یاسنلا ابجرخأ ىرخأ قيرط
 كي رش ةءاور ىف « انيعم اددع هيف نسي مل ىأ ( هندی مل ) هلق ٠ « خلا ىف انب رض نم الا هل ةيد الف تاف أدح هيلع
 لد اوقفنا : ( كرت ) « هانعنص ءىش وه ا6٤ , ىعشلا ةياور ىف عقوو ءائيش هيف نتي مل چب هلا لوسد نه »
 برض نأ : یعناشاا لاقو « مدقتام لء نمف « رخلا دح ىن الإ هلناق ىلع نامضال دهلا ف برضا نم تام نم نأ
 ىفةيدلاو «هریذب و طوسلاب دلجلا نيبام توافت ردق ليقو ةيدلا لق نم طوسلاب دلج ناو نامض الف طوسلا ريغب
 نفصالاو ميجلاب (ديعجلا نع) لوق . سالا ثردحلا : نيءإرالا ىلع داز اف تام ول كل ذک و « مامإلا ةلفاع ىلع كلذ

 ,ةرابالا باتنک ىف ديزي نب باما نع هتياور تمدقت ريذص یمبات وهو ءن وكس مث هوا حتفب دما لاقيو
 مكس ىف ناكرف ادحاو هيف ىعبانلا نيب و هنيب نال وللا ةياغ ىف یراخیلل دملا اذهو « ةطءاوب ايه هنع یورو
 نب هللا دسییع نو لا ىف هجر أ ام هلامو « رئاظن هدنع هلو رخآ یمبات نم هاور یعباتا ناک نإو « تايئالثلا
 یاحصلا نيبو هنيب نال تایئالثا ک> ىف نوکیف یہا لیفطا اأ ناف ىلع نع لیفاما ىبأ ند فورعد نع ىموم
 دمعجلا نع لعام نب ماع ةياور نم یا ألا هجرخآ دقو ؛ رخآ ینا نء هاور اما هرب ا ناک ناو نينثل هيف
 ديعجلا نوكي نأ امإو ديناسالا لصتم ىف دي زأا نم امإ [همنيب ةفيصخ نب طب لاخداف اذه ىلعف « بئاسلا تح
 ةرصتخغ بئاسلا نع ةروكذملا ديعجلا ةياور نأ ودو كلذ ىف ببساا ىلروظ م , ديزي هيف هت و  بئاساا نم هعمس
 اذيأ ثدحو ؛ دی ب ركذ ريغ نم هنه بئاسأأ نم همم ام ثدط بئاسلا نم دیر نم اما ثيدحلا عم هناکسف
 دبد ن دیزب ود لیاد هد بس ةفيصخ نب قا دبع نبا وه روک ذلا ةفيصش نب كازو « ةط اولا رک ذف مالا

 ىبامص دیزب نب بالا وخأ ةءامث نب دیزب نبأ وه ةفيصخو « همبأ دج ىلا بسن نو مف ةفياصت نب دیزب نب هّهأ
 ( براعااب یون انك) هل . هدج مع وأ هيبأ مع نع كردحلا اذهل ةفيصخ نب ديزي ةياور نوک ثيدحلا اذه
 كلذ وه رشابي | ناو امرمآ ىف مهعم ایوتسم هنوكل اذاج امف و» لخدب یا عملا ةفيصب لمفلا لئاقلا دانا هيف
 نيس تس نبأ ناك هنأ ة ويلا ةجرتلا ف مدقت دقف « كلِ نا دبع ىف ادج اريذص ناك بئاس# نال صاخلا لعفلا
 یا «انک ه هلوقب هدارم نآکش ‹ برادا برض زم ركذ اين للي یا رمااي ناک نہ كراش نوكي نأ دمریف
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 فا ةو ) اوت ۰ هتقيقح ىلع دانسالا نوكيف كلذ ىف میکراشیف هع وأ هيبأ مم مضحي نأ لمتع نکل . ةياحصلا

 نامز ضءبو ركب هاو لب ین نمز نم « متاح ةيارر قر « ءتنالغ یا ملا نوكسر ةزهطا رسکب ( ركب

 ىأ ( انتيدرأو انلاعت و انیدیاپ هيلا موقنف ( ۹ وأ ابناج ىأ ( رع ۳7 نم اردصو ) لوق ۰ « رع

 ةفالخ رخآ ىف عفو 1۶] نیم دأب ديدحتلا نأ هرهاظ ( نيمبرأ دل ريع ةم] رخآ ناک ىتح ) هوت . ام هرضاف

 طو ىف ناک نیئام دلي ربع ىمأ نأ ىلع لدي هناف رمع ىلا هتباکو د.اولا نب دلاخ ةصق ىف | كلذک نیل و , رع

 ءافلا تسیلف نيءارآلا رارمتسا الوأ ةروكذملا ةياغلاب دارا اه'إو ۰ مع ةفالخ طسو ىف تام ًادلاخ نال هترامإ

 ةراغل اب دارااو « نیم رأ دلج رمت رده ء مع نمز ىف عقوام ناءب و ركب نأ نامزل لب ةرالا رخال ةيقعم

 هجرخآ دقو . لوألا ةياذلا دعب ريع عنصام نايبو لوالا ةياذل اديك أت «اوتع اذا ىنح » هلوق ىف یرخ لا

 اذا ىتح نيعيرأ اهف دل ربع ةرام] طسو ناك ىتح د ظفاب ديذجلا نع نمحرلا دبع نب ةريغملا ةياور نم یاسنلا

 ىف اما امه دارااو « ريجتلا وهو وتعلا نم ةانثم مث ةل مرم ( ارتعاذا ىح) هلوق ءامف لاکش) ال هذهر ءاوتع

 عقوو « ةعاطلا نع اوجرخ ىأ (اوقفد) هلوق . داسفلا هنع اثني هنا رخلا برش ىف داسفلا ىف ةغلابملاو نايفطلا

 نيعباتلا رابك دحأ ريمع نب ديبع لسم ىف عقو ( نينامث دلج ) هلو . اوعدي ىأ « اولکنپ ملف » یناسنلا ةياور یف

 مآر الن . اطوس نيعبرأ هلعج ربع نا » هیفو بئاسلا ثيدح وت هنع حیحص دنسإ قازرلا دبع هجرخأ ايف

 ىلع لدي اذهو «دودحلا قدأ اذه : لاقو ًاطوس نيام هلمج نرهانتيال مار الف ءاطوس نیتس هلدج نوهانتبال

 انزلا دح یهو نآرقلا ىف ةروکذ لا دودحلا كلذي دارأو ءدوذحلا ىندأ نيناثلا نأ ىف فوع نپ نمحرلا ديع قفاو ةنأ

 ةبعش ةياور ىف سنأ ثيدح نم یضم دقو ؛ ادذع اهاندأو ةبوقع ارفخآ وهو فذفلا دحو عطقلل ةقرلا دحو
 أطواا ىف كلام جرخأو < رع هب آف نونامث دودحلا فخآ و لاق ثيح هيف نحرلا دبع مالکو كلذ ببس هريغو

 برش اذا ةناف , نينامث هلدجت نأ ىرت : بلاط ىنأ نب ىلع هل لاقف رخلا ف راشتسا رمع نأ و 20 ديرب ن روث نع

 نم ىوادطلاو قاسنلا هلصو دقو لضعم اذه و « نين ام را ىف رمع دلج ۾ یرفا ىذه اذار ىذه ركس اذاو ركس

 لوسر دبغ ىلع نوبرضي اوناك بارشلا نا د هظفل و الوطم سابع نبا نع ةمركغ نع روث نع حيل نب ی قیرط

 دح مهل انضرف ول: ركب وبأ لاتف مهم شک آ ركب ىبأ ةفالخ ىف اوناكف فوت ىج اصعلاو لاعنااو ىدلاب ألي هللا

 « لجرب یتآ ىح كلذك مدلج رع ناك مث , فوت ىتح نيعبرأ مدل لي ینلا دمع ىف نوبرضي اوناكام وك ىخوتف

 ۰ 7 سابع نیا نا و ( !ومءط اف حانچ تاحلاصلا اولمعو | ونآ نيذلا ىلع شيل ) ىلاعت هلوق ل وأت هنأو ةصق ركذذ

 رع لاقف . قتمب سيل هقا را بكر ىذلاو ( وقتا ام اذا ]) ىلاعت هلوق وهو الا ةيقبب جتحاو كلذ ىف

 0 هد ريع هب صف ةدلچ نوا ىرفلا لعر د یرفا ىذه اذا و هل وق دعب دازو هرک ذذ ىلع لاغف ؟ نورام

 نع دیز نب ةماسأ قیرط نم قمیلاو ىواحطلاو یتامطاا !رجرخأ ام اهنم ىرخأ قرط ىلع نع رثآلا اذهلو

 رنا ىف دل ناک ركب 31 نآ هربخآ ةرد نبا 4 لاقي باک ىنب نم الجر نأ » نحرلا دبع نب ديمح نع ىرهزلا

 اوفختساو رفلا ىفاوكممنا دق یمانل نا : تافف ربع ىلا ديل ولا نب دلاخ ینثعیف لاق « نيءإرأ اهن دلحي رمع ناكو نيعبرأ
 « دجسلا قفوع ىب نءخرلا ديعو ريبزلاو ةحاطو اءلغ هدنع تدجوو لاق ؟ نوری ام : هلوح نمل رمع لاقف « ةب وقماا

 ةقث امالكو « ( ماك نع كلام ىور دقو « لليهلا وهو « ديز نب روث » ةذسل قو « ىعالكلا وه )١(



A“ ۷.دودلا باتك د  

 نا » ةمرك نع بويأ نه رمعم نم قازرلا دبع هجرخأ ام امو  ةلوصولا روث ةياور لثم رک ذف « ىلع لاق
 نم ةيبش نآ نبا هجرخأ ام ايدو « ثردملا « ىذه 1 اذا ناركسلا نإ : لع 4 لاف ا ىف سائلا رواش رع

 رع راشتساف ةروكذملا ةبآلا اولوأتو رذلا ماشلا لهأ نم رفن برش » لاق ىلع نع ىنلسلا نمحرلا دبع ىبأ ةاور
 « هللا مرحام اول حتا منال ميةانعأ تبرض الاو نهناع نيناء مهتب رض اوبان ناف مميتنسآ نإ ىرأ : تاقف مهف
 ةصق ىف رهزأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم قاسنلاو دواد وبأ جرخأو « نيام نيام ميرضف ؛ اوب اتف مهاتنساف
 برشلا ىف اوكمبنا دق ساذلا نا : دءلولا نب دلا هيلا بتنک رمع ناك الف » هيف و نينح 2ك ىلا هب رض یذلا براعلا
 رک ذف « یلص لاقو « نينامت هب رضي نأ ىلع اوعمشجاو م۵آ ' راصن لاو نورجاوملا هدنع و لاق « ةبوقعلا اورقاحت و
 ضرفو اطوس نيميرأ را ىف ركب وبأ ضرف » لاق پارش نبا نع رمعمو خرج نبا نع قاذرلا دبع جرخأو . هلام
 ركذف هديؤيو « ايش را ىف نسو مل لب ینا نأ لع نع ةرتاوتم رابخألا تءاج : ىواحطلا لاق «نينامت رمع امف
 نب نمرلا دبع ثیدح و نيمدةنلا ثراحلا نب ةبقع ثيدحو ةريره ىبأ یودح ددمب دقت امف سيل ىلأ ترداح لا
 هیرض نم مهنمو لاعنلاب هبرض نم مهنف « هرب رضا سان لاقف را برش دق لجرب ىتأ یب ینلا نا د رهزآ
 ضب ىف درو دق هنأب بقعتو «هبجو ىف هب یرف ابارت ړل هقا لوسر ذخآ مث« دیر لاپ هب رض نم مهنمو اصل اب
 نم ناك یذلا ىشوتف ناركسب ركب وبأ ىف مث » ثيدحلا اذه ىف ىئاسألاو دواد نآ دنع ام رهو هلوق فا اخ ام هقرط
 ىف نكي مل ناو هنأ ىلع لدپهناف « نيم؛رآ هبرضف نارکسب رع ینآ مث ‹ نیمبرآ هبرضف مب هللا لوسر دنع مهيرض
 ريضح قيرط نه سم ةجرخأ ام هديؤنو . كلذ ىلع ةج> ركب وبأ هدمتعا فف نيعم ددع لع صيصنت ربا

 رفعج نب هللا دبعل لاقف ءرذلا ىف ةبقع نب دياولا دل# !يلع ما نامثء نأ » رذنملا نبا رذصم ةمجعم داضو ةلمب؟
 نينامم رع دلجو نیعبرآ ركب وبأ دلجو نيمارأ ب هنا لوسر دلج « كمآ : لاق نيءبدأ غلب الف « هدا هدلجا
 ضد الإ ددع امف سیل رايخالا رئاسو« نيمدرأ دلچ 2 ىلا ناب مزجلا هيف نان « ىلا بحأ اذهو « ةن لكو
 اهرکذ نم ىلع ةج> ويف نيءبرآلا قلطا ايلع نأ اهب عملا و « نيءبرالا رحت د اهفف سذآ نع ةيضاملا تایاورلا

 ذيع اموار نالو , ةروكذملا راثألا !هتفلال ةفيعض هذه ناساس ىنأ ةياور نأ ىواحطلا یعداو « بيرقتلا ظفلب
 « ناسلاو دين اسلا ىف جرفع حیح ثيدح ةنأب قهبل هبقعئو « فيعض مجو نونب جانادلاب فورما زودهف نب هللا
 یببثآهنا : زا دبع نبا لاتو . لورقلاپ سانلا هاقلتو لسه هححص دقو « هاوقف هنع ىراخبلا لأم ىذمرتلا نأو
 , مولبقو ثيدحلا ظاذح مهفرع دقو « هلاجر ةةثب فرصت ۱:۱ ثيدحلا ةحصو : یتجیملا لاق  بابلا اذه ىف ءىش
 ظافلأ ضهب ىف هريغ یرارلا ةفل او « ارحم الا لبقيال ليدعتلا توب دعب حرجلا نال لیقیال جانادلا هفیعضت و
 تبث دقو «یاناو ةعرز وبأ روکذلا جانادلا قثو : تلف . عملا روپظ عم ايس الو هفیمضت یضتقنال ثيدحلا
 : لاتو رمعم نع فسوب نب ماده قيرط نم هقاس مث 6 نيءبرأ ديلولا دلو ةنأ رخآ هجو نم ةصقلا هذه ىف ىلع نع

 تركذو « نينامث دلج هنإ هيف لاق ةاورلا ضمب نأو نامثءع بقاذنم ىف مدقت دقو « لاق اک وهو « ىراخبلا هچ رخآ
 دلج ىأ ىلإ پحا اذهو لاق ایام نأب اضيأ ناساس ىبأ ةياور ىف هعيت نمو ىراحطلا نعط و . كانه كلذ ىف لیقام
 نأ ىلع نع رخآ هجو نم جرخأ ةببش ىبأ نبا نأب و « نينام هتفالخ ىف رعاعلا ىشاجناا دلج ايلع نأ عم نيعبرأ
 ىلع ىناثلاو « ىلع نع كلذ نم “یش دیناسآ حصت ال هنأ ایهدحآ : نيرج و نم كلذ نم باوجلاو « نوئ امك ین لح
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 « نيناهثلا ىلع داز الو نیهبرا نع صقنال لا .ح نأو برادثاا لاع فات كلذ نأ زوج هناف هتوبث ریدقت
 یآ قبرط نم یربطلاو وه هجرخآ اع !ههنیپ یراحطا عج دقو « نيءبرأ دلج ړل هن اب همزج ىف یه امنا ةجحلاو

 ةورع قيرط نم ًاضیأا ىراحطلا جرخاو « نافرط هل طرسب ديلولا دلج ايلع نأ نيدسحلا نب ىلع نب دمع رفعج

 هدلج ايلع نأ ثيدحلا اذه ف : ىوا>طلا لاق « نامثع نمز ىف را ىف ةدلج نيءبرأ نابنذ هل و لاق نك هلثم
 نم رثك أب ىلع توم دم! دلو ضد اپآ ناف ماعقنم لوآلا دنا نأب بتءثو « ناطوس طوس لك نال نيناع
 ريدقت لعو اب روك ذملا تقولا ىف نكسي مل ةورعو فيعض وهو ةعیط نبا هدنس ىف ىناثلا نأب و « ةنس نير شع
 نب رشع نيفرطأ اب هب رض نركي نأ لمت : قمیلا لاو . ةبرذ لك ىف هاباصأ نيف_طلا نأ نب _ املا ف سياف ةو

 «ىلا بحأ اذهو ةنس لکو » را 1.2 ىف هوف كلذ حضرید « ن رذع و ن رشع نم عمتچا ام نيءبرالاب دارأف

 عقب ددع كانه قبب الف نين ام“ دلج نيقي رفلا نم لك نوكسي نأ ىضتقي روكذملا ليوأتلاو « ی اغتا ىضتقيال هذال

 حجر “ىل نوكي نأ كلذ نم مزليف نينايثلا ىلا ةراشالا اذه هلرقب دارملا نأ معز نم یرهد اما و : هيف لضافنلا

 ناساس ىبأ ثیح فهضا یواحطلا لدتسا و ء قبلا هلق هب نظرال اذهو ركب وب أو نا لءفام ىلع رم لف ام

 دملا جرختساو لثلا برض ىلع كلذ ىف ىلع دمتعا الف لاق , خلا ىذه ركس اذا هنإ د ىلع لرق نم هرکذ مدت |«

 اطلغ نيمب رآ دل-ج لرب یدلا نأب همزج نوکیف ؛ كلذ ىف عراشلا نم هدنء فیقوتال هنأ ىلع لد طابت الا قي رطب

 رمعك ةباحصلا نم هترضح نم دذع ناك ولو « سايقلا ىلا هنع لدعي مل عوفرملا ثيدحلا هدنع ناك ول ذإ ؛ ىوارلا نم

 غم اماق ادحاو عزتملا ناكول راكنالا هجتي امنا هن أب بقمتو هيلع اورکن 3 عوف صم ءىش كلذ ىف ركذ نم رئاسو

 اعاو نومإ را دحلا نأ نوفرس اوناك مآ ىذةقيام ةصقلا قايس ىف نأ كلذ ناو « راکز الا هجتي الف فالتخ الا

 هقرط ضمب ىف خرضتلا نم عقوام كلذ ىلا ريشي و ؛اررّعم ناك ام ىلع دز عادت رالا هب لصم مآ ىف اودواشت

 زاوج ىلع ءانب اداهتجا امل هردق روكذملا دحلا ىلا اوفيضي نأ م,ءأر یضتفاف ارکماو ةبوقملا اورقتحا مجآ

 « نم ناصقنلا ال دحلا ىف ةداب زلا یضتقب ینعم صالا نم ارط,نتسا وأ « اد لكلا نوک,ف دودلا ىف ساقلا لوخد

 ق یظلغ ام فرع اذا ةب رقماا رقت>ا نم نال , اش وعو ارب ذا ر زعآلا لاس لع ناك هردار ىذلا ردقلا وأ

 “ىلع ىأر ف كلذ لبق هيلع ناکام ىلا سالا عجرو كللذب اوهدنرا اون وکی نأ لمتحیف  هعادترا ىلا برقأ ناک هقح

 اصاخ مدنع ناك دئازلا ردقلا ن وكي نأ لمت<و « اهدس ءافتنال ةدايزلا نع ض رعأو صوصخملا دا ىلا عوجرلا

 نب ديمخ نع ىرهزلا تود قرط ضوء! ىف نأ كلذ ىلع لديو ءروجفلاب راهتشالا تارامأ هنم تروظو درم نب

 كلذ.كو لاق « نيءبرأ هدلچ ةلرلا هنم نرک-ت فيهضلا لجرلاب ىتأ اذا رع ناکف ه هريغو ینطقرادلا دزع نجرلا دبع

 ىأرلاب هيف اولاق امل انیعم ًادح را ىف دح لِي ىذلا نأ ةباحصلا مف ول : ىدذاملا لاتو , نینام و نيعإ رأ دلج نام

 حيرصتاا عقو دقو . ىهتتا هبرض نم قح ىف هداپتجاب هيف برض هنأ اوهپف مباعلف « هريغ ىف ىأرااب اولوقي ملاك
 لوقلا ىلع ريزعتلا وه ام دحلا ىلع ةدايز هيف اردهتجا ینلا نأب لوقلا حجرو هيلأ ريصملا بجوف مولملا دحلاب

 نبا نم قازرلا دوغ جرخأ دقو . هزيرقت قيس اک اه ركذ ىنا ةفل ما نم هنم مزلي ۱! نیما دما ىف اود چا مهنأب

 لمف ريع ناك الف ء مان و مهيديأب هنوبر ذی را بر ڈو یذلا ناک : لرقب نيمع نب كيبع عم هنأ ءاطع ان اینآ خرج

 عمجاو . دودحلا فخآ اذه : لاو اطرس نيناء هلمج نرهاتقيال مار الف ءاطوس نيء؛رآ هم يثيخ يح كلذ



۸٦ 
 ۷۲

 دودما باتك -

 م هب ىنلا نأ بابلا اذه ىف روکذلا هثادح نيبو ةئس هنأو نيءلرأ داچ هلي ىنلا نأب حرصملا ىلع ثيدح نيب

 ءىث ره اءاو » هلوق هدبؤيو « نيءبرآلا ىلع ادئاز ارش نسب مل ىأ نينامثلا د مل هنأ ىلع ىفنلا لمع نآپ هتسب

 كلذيو ةدئارلا نيعبرألا ىف ىأ « هتيدول تام ول » هلوقف اذه ىلعو ؛ رمع لع هب راشآ ام ىلا ریش « نمت هانمیص

 “ىش وه اءاو د یرعالا ةياورلا ىف هلوقل نيناهثلا یا «هئسإ مد هلوق نوكي نأ لمت و , مزح ناو قويبلا مرج

 راشأ ناك ىذلا هن ركل كلذب وه صتخاو ءاقب اعم نوكيال نأ مداهتجاب هوماص ىذلا نم فاع أكف « هانمنص

جر“ لا عجرف ىلوأ الوأ هيلع سالا ناك امدنع فوقولا نأ هل رهظ مث هل لدتساو كلذب
 ماقأ ول هنأب ريخأو هدي

 !موكو برضل ةفصا « هني ملد هلرق ىف ریمضاا نرکب نأ لمتع و « ةروكذالا ةلعلل هادو بورضملا تاف نين ام" دا

 لات و « قويبلا كلذ ىلا داشآ هركذ مدقت اء اهريغو لالاب هيف برو ناك اناو ط رسلاب دا نسو مل ىأ دلج لا طوسب

 ایهدخآ لح بجول نوئّسم ريغ هناو نوئسم هنأ دحاو عح ىف ةباحصلا نم ىلع ريغ نع ءاج ول : اضيأ مزح نبا

 ىبأ ريخو ديعس نب ريمع ريغ ضراعت اذاو , همي ةوقو هملع ةعس عم ىلع نع الضف رخآلا هيلع لحام ريغ ىلع

 اذاو . "ىلع ىلع فوقوم ريع ربخو ىلع نع ب دا عفرب هيف خرضم هنآل لوبقلاب ىلوأ ناساس فا ريت ناساس

 نكمأ ایم ىلوأ عمجاو ةدودرف ناساس نآ دنس فوض یوعد امأو . عوفرملا مدق فوقوملاو عوفراا ضراءت

 ةياود ىلع ةمدقم تابئالا ةياورف امهو نيتياورلا ىدحإ نوک نأ ردت ىلعو « ةحيحصلا رابخالا نيهو نم

 ضرامعتلا مام امهتيب نوكي نأ ردةت ىلعو « ةداتف نع ةلقنا ظافل | فالتخا ىلع سنأ ةياور اهتدعاس دقو « ىنالا

 لوق وهو نونا« رنا! دح نأ ىلع نينا رخلا براش دلج ق رع عینصب لدتساو « كلذ نم ملاس سنا ثيدخ

 . نوءبرأ هنأ حيحصلا وهو یمفاشا رخألا لرقاو « رذنملا نبا هراتخاو یفاشلا نيلوقلا دحأو ةئالثلا 29۱

 « هريدقت ف اوفاتخاو را ىف دحلا بوجو لعاومجا : ضايع یضاقلا لاق « نیپهذلاک دحأ نع ءاج : تلف

 ىلع هعبتو « نیمبدآ دوادو روث وأو ةياور ق دحأو هنع دوپشاا ف ىعفاشلا لاقو « يناثلا لا رورجا بهذف

 نم ةفئاط نع أوكح امهريغو رذنملا ناو ىربطلا ناب بقءتو <« امیمبت نمو یوو لاو ديعلا قيقد نبا عامجالا لق:

 ددع نيبعت نع ةتك اس اهئاف بابلا ثيداحأب | واد تاو هیت اف او اهيف دحال رخلا نأ لعلا لمآ
 امحرصأو برضلا

 لتس رهعمو خرج نبا انبن قازرلا دبع لاق دقو « هنع قرطا مجرأ ىف نیمبرالاب هيف مرمي مو ساأ ثيدح

 هوب رضي نآ هرضح نم ماو ناك « ًادح ايف ضرف نكي مل : لاقف ؟ را ف ےب هلا لور دلج ک : بارش نبا

وق دب قاسااا و دوادوبأ هجرخآ اعف كلذو المأ ةيرضي مةنأدروو ظ اوفرا ممل لودي یح مفاعاو مهدأب
 نع د ی

 لر ىنلا ىلا هب قاطناف ركسف لجر برشو : سارع نبا لاق «آدح رخلا یف تقوب مع هللا لوسر نأ سابع نبا

لل كلذ ركذ ف همز با ا سارعلا ىلع لخدف تاما ساع راد یذاح الف
 جرخأو « «یشب هيأ سی و كحضف 25 ين

 هترج> ىثغف كوبن ارغ دقل و . اريخأ الإ را ىف ب هلل لوسر برضام سابع نیا نع د رخآ هجو نم یربطا

 ىلع كلذ دعب دقعنا عامجالا نأ باوجلاو « هلحر ىلا هدرب یتح هديب قخأيف لجر هيلا مقيل لاقف ناركس ليللا نم

 هدعب نم رمتسا اذكو ؛ هيلع رمّماو ًادح هريصف ناركسلا برض ب ىنلا ناک ام ىرحت ركب ابآ نال دملا بوجو

 ثيدح لمي كلذ ىلعو دح رخلا برش ىفالوأ نكي | هنأب رابخألا نيب ىطرقلا عمجو « ددعلا ىف اوفلتخا ناو

 دملا عرش مث ؛ اف ريدقتال ىلا ثيداحالا رعاس فام لع ريزعتلا هيف عرش مش « نایعل اب راجتسا ىذلا ق سابع نا



 ۳ 1۷۷۹ - ۱۷۷۵ ثيدحلا

 ین ةرضح لمف ام ركب وبأ یخون مث نمو « نیما لا هيف نأ مهداقتعا عد ا رص هندی ىلع مرثك | علطب و

سالا يرطب ًادح ام) نيءبرالا ىلع ةدايزلا «ةذار نمو رع یار مث« سالا هياع رقاق زا
 . ًاريزعت امإو طایذت

 وهو ةسماخلا ىف ةارر قو ةمبارلا ىف لتف بر# مث تارم ثالث . برش نإ هنأ ثيدحلا ىف دروام قبو : تلف

 ن٠ ىلع لوح وهو لتقلا كرت ىلع عاجالا یدمزآا لقنو « ةيوق اهديئاسأ قرط ةدع نم ناسا ىف جرا ثيدح

 خلابو « رهاظلا لهآ ضعب و ی رصبلا ن>لاو دا هچرخآ اجف ورع نب هقأ دیمک هب لرقلا هنع هريغ لقأ نم دمب

ثیدح امإ خومذم هيف دراوا ثيدحلاو مدع, نف ةءاحصلا عاجال فاا لطاب لرق ره : لاقف یو رذلا
 ليال » 

 وهو صوصنم خسنلا لسیلد لب : تاق . هخسل ىلع لد عاجالا نأب اماو « ثالث یدح | الإ ملسم ءىرمأ مد

 دق هب ین مث ءهدل برش دق لجرب ىتأف د لاق قلا هذه ىف ةصيبق نع ىرهزلا قيرط نم دواد وبأ هجرخآ ام

ف كلذ طا قأيسو «,ةصخر تناكو لّمماا عفرأ هداج هر یا مم « هد 4ب یآ f هد برش
 ۰ هيلو ىذلا بايلا 

 راشا ًايلد نأب بقعتو « ةباحصلا رايك كلذ لع هقفاو ثيح ر دوع ىف عاجالا نون ام هدح نإ لاق نم جتحاو

ىف هيلع !وقفتا یذلا ردقلا انا نيءبرالا ىلغ رصتقاو كلذ نع ىلع عجر مث كاذب رع ىلع
 نیدنتسم ركب ىبأ نمز 

 نرذلا اعدر كلذب راشآ هنأ هتصق قايس نم نيبت دقف هب راعأ يذلا اما و « لَ ىذلا ةرضحم لعفام ویدقت ىلا

 فا دج ىفام لفأ : اولاقف ةيمفاشلا كسم اذ و « ةبوقعلا اورقتحا د م٣آ مدقت اك ةصقلا قرط ضعب ىف نآلا وكما

 ماءالا ىأر ىلا ريزمتلا نأ ىلإ ودنتساو « نيناغثل ذواحي الو رب زمالا لیبس لع نين انا ىلا هيف ةدايزلا زوم و نوءبرأ

 لوت امأو « كلذ ىلع نايثع هقفاوو ركب وبأو ىذلا هلعفام دنع فنوو ىلع عجر مث ىلع ةةفاو هلعف رع ىأرف

 ر# ةنس نينايثلا ىلا لوصولاو « ركب وبأ هيلا رام أَي ینلا ةنس نيمب رآلا ىلع راصتفالا نأ هانعف «ةنس لكو د ىلع

 ام] كلذ مهل خوسو مدقت ىذلا ینعلل هنامز ىف ركذ نم هتفاوو ىلو آلا ةبوقمأا اورقتحا نيالا نيبراشأل ادر

 زاوج ىلع ءانب آر زعت ةدايزلا اولعج مآ امإو اح حیا لمجي نم ىأر ىلع دودحلا ف سايقلا زاوچ مداقتعا

 سايقلا ذاو<ي لاق نم كلذب سم" دقو « ريزعتلا باب ف الا ريخلا مخلب مل مولماو دملا ردق ريزمتلاب خاب نأ

 مفرق ىف ةيفنلا ىلع مز> نبا عنش دقو « لات الا مايقل ةفيعض یرعد یهو , ةباحضلا عاجا ىعداو درد ىف

 ىلع سايقلاب عفو رفلا دح نأب مهنم هقفا و نمو یراحطلا مزج عم تارافکلا و دودا ىف لخهال سايقلا نا

 تارام لاو دودحلا نأب كلذ عنم نم جتحاو « ةيعفاشلاو ةيکل الا نم زاوجلاب لاق نم كس# هيو « فذقلا دح

 « صنلاب الا كلذ لع ىلا ليبس الف ةيواسقم ءايشأ فاتتو ةفلتنع ءاشأ كرتشت دقو < اصلا بس تعرش

 هولعف یذلا لپ ادح عبجلا لعج نوكي نأ فذقلا دح ردق دلج هن وك نم مزاپال ةنأب رمع نمز ىف حقو امع اوباجأو

 دو دملا نم هریسغ اوزواحي ل اك هوزواج ا میناب ول ذا نیهبرآ هيف دح الل ىلا نأ میفاب مبنا ىلع لو

 تناك ةدايزلا نأ حچرف لاطب الاب هيلع دوم, ىتمم صنلا نم طبنةسی نأ زوجال هآ ىلع اوقفنا دقو ءةص یصناا

 براغي ىتأ هنأ رع نع عقار ىبأ نع حیحم دنسب « ثيدحلا بیرغ »ىف ديبم وبأ هجرخأ ام ديؤيو ءاريزعت

 لات ؟ هتب رض مک : لاقف ادیدش ايرض هبرضر هدجوف ريع ءا , هب رضاف ادغ تحییصا اذا : دومالا نب عيطا لاف

 « ني ألا نم تييقب ىلا نيرشعلاب اصاصق هل كب رض ةدش لعجا ىنمي : ديبعوبأ لاق ؛ نب رشعب هنع صتقا : لاق نیتس

 اذا » هلرما ركسلا لاح ق برضإال نأو ًادیدش نركيال براش)ا برذ نأ ثددحلا اذه نم لۇق : دموع وبأ لاو

 هیرابلاحتف م ۱۳ ج۱۰ ب م



 €7 V ٩ - دودملا تاتك ۰

 هنم صقذلا زاج ال ادج یناک ول ذا دمي تول نيمدرآلا ىلع ةدايرلا نأ هزم ذخؤبو : قوولا لاق « هب ر ضاق ت حص
 لع له هلك اذه: ةيضأملا ثيءاجألا قاع نأ دول ةيخايأم « مینا ر بحاص لاو . 2 لئافال ذا برضلا ةدب
 ةباحصأل غاس كاذلف « هنسب مل علل ىنلا ناف : ىلع لاق كلذلو « ار زمتو ايدأ ناك مر ىنلا دوع ىف حقو ىذلا نأ

 ا.ئاملع نم ةَلاط لوق اذهو ,دودحلا فخأب هوت أف هيف داهتجالا ٠ نيم! رأ للي ینا لج » لع لوق مهاع درو «
 فلتخال هح هنأ الولف « نائم ةفالخ ىف مث ًاضيأ الوأ رمع ةفالخ قو ركب ىبأ دبع ىف نيمبدألا عرفو اذكو
 باوجلاو : لاق « نينامثااو نيمبرآلا ف فالتخالا عقو نإو دحلا ذا ىف نأ ىلع عامجالا مارق هدیزیو + ر دقت
 نأ اومیف مهنأ هقیرطو « مهارقآ فلتع نيب مولا نم دبالو , ريدةنلاو دیدحتتا ىف فلتخا ةباحصلا نع لقلا نأ
 هوةحلا برشا ىلع مادفالا رثک الف « لالا یالتخا نم هردهاشام لصا نم ابدآ ناک راكي هنمذ ىف عقد ىذلا
 ىلع قاطأ اذطو « ادح اهوتباف ركسلا نم ءارتفالا دوجو مدنع كلذ ىوقو « نآرقلا ف ةروكذملا دودحلا فخأب
 هدارمو ةيدلا هيف بجتف توعب نأ فاع ىلوأ نيعبرألا ىلع راصتفالا نأ “لمل رإظ مت ةنس یهو نينا دلج رع نأ
 برضلا نأ هل اذه ةيافو : لاق نيءبرأ دلج جيب هناي هكرصق نيبو « هنسي ل د هلوق نيب عمج اذ و نوتاملا كاذب
 اوماقأ مهنآ ةباسصلا طابتتسا نم حةرام لصاحو : لاق « اف فلتخم یهو هتراخ ىلع ةدایرلا نم عنمي زيزعت را ىف
 هذه تروتشأ دقف «سايفلاب نيلئاقلا جج> ىرقأ نم وهو ؛ هک> هولعأف ابلاغ هنع ونخمال هنآأل فذقلا ماقم ركسلا
 فذقلا دم رسا دح قارملإ خاس نإ ةنآب رظنلا لهأ ضءإ ضرعا دقو : لاق . ركمنم نامزلا كلذ ف امركذي لو ةصقلا
 , ركسي لو برا ىلع رضلقا نم ىلعال ركس نم ىلع نين ثلا ىف اوت و هتنظم امن ال لتفلاو انزلا كح هل محيلف
 لمدحلا١ وماقأ امئاو ١ كلذ قنح دوجولاو « لزقلاو انزلا ف ةردان فذقلا ىف ابلاغ ةدوجوم ةنظاا نأ هباوجو : لاق
 مهنأ هدي ویو ؛ ةنظاا وهو ابلاغ ركسي ریثکلاو ريثكلا ىلا وعدي ليلقلا نل عدرلا ىف ةغل ایم ركسي مل ناو برادا
 نم انا لصت ىذلاو : تاق : لكأ الو لزنأ الو ذالتب مل ناو جاليالا درج« انزلا ف دما ةمآ] ىلع اوقفنا
 ىلع براشلا برض ىف رضتقي ناك لب امولعم ًادح اهيف لمجب مل قل ىنلا نأ لوألا : لارفآ فتس را دح ىف ءارالا
 د-ال نأ ىلع لدف ؛ هتیکمت و ةب رعب ماف ناركسإ 2 ینلا قآ : ملا لما ضب اق رذنملا نبأ لاق « هب قیابام
 ىف بارشلا رثك املف : لاق . ًاحضاو نايب هئيبل دا ليبس ىلع كلذ ناك ولو تیکیتاا و لكلا هيف لب ركسلا ف
 ولو فذقلا دح اوزواج# مل اک هوزوا اا دو. ءىش لي ىنلا نم دنع ناك ولو ؛ هب اسما راشتسا رع درع
 نأ نم رکذ ام ىلع لدتساو « فذقلا دمک هول نأ مهيأر ىضتقا املف « شحفلا قاوغلابو نواذاقلا رثك
 نمز ىف عقوام ريدقت لاع فوقولا ىلا عجر م « فئثقلا هيشرام ىلا وأ الاغ فذةلا دوجو ىلا یدژیام همطاعا ف

 نأ لوالف ىلع نم اذکو سذأ نع تفلتخا نيعبرأب دیدحتلا ىف یایاورلا نال : هاناقام ةع ىلع لد « لِي ین
 نوعبرأ هيف دا نأ ىناثلا . ارز عت وأ ادح كلذ ناك ءارس ققحا هنآل ةيرض يقلب ىنلا نأ در وام لقفأ زواجتيال
 ؟ اريزمت وأ دحلا مامت نم ةدايزلا نوكست لهو , ينام ه خلبي نأ مامالل نكمل هلثم ثلاثلا . اهیاع ةدايزلا روجتالو
 اهلك لاوقألا لعو . ار رعت ةدايزلا زوجتو كلذك سما#ا . املع ةدايرلا زوجالو ن ولام ةنأ عبارلا . نالوق
 تایم ثالث دلخ برش نإ سداسا) ة لاوفا ؟ كلذ نم لکب زوج وأ هادع اه نیمتب وأ طروسلاب دلجلا نيعتو له
 نم دعب الا فرطلا ىف سدا_لا اذهو « هلتق بجو ةسما۶# ۱ داف اءإ رآ برش نا لبقو ؛ هلتق بجو ةعبارلا داءف



Ve ٩۷۸۱ - 4۷۸۰ ثيدحلا 
 0 لا هد و سس سس سو

 حيرملا ددعلا ىف اذه جرخأ الو الضأ ددعلاب مجرب لاف ىراخبلا ىأر لوألا نظأو ذاش امهالكو لوآلا لرقلا

 نیءبرآ هدجوا ۲ یئ نەز ىف ناکام یر ركب بأ نأب نيءبراا ىلع دازب ال لاق نم كس و« ًاعوننم ایش

 كسمتلاو رع دبع ىف عقرام ىلع قب اسس عامجالا اذرف اعاجا تركسلا ناك ناف « فااخع هئمز ىف هل لی الو ةب لمعف

 نم هددع ناک نم ةرطحم و ةت رافع نايعء نمز ف لمد لع ملا حج در مش نم و ینلا لعف هدناسم نأل ىلوأ 4

 ىغبنيف ريخآلا وه اذرف اعاجا توكسلا ناک ناف ىلع نب نسملاو كلذ رشاب ىذلا رفعچ نب هقا دبع مهم ةءاحصلا
 نأب نیم رالا نع باجأ نم مو < ةداب زاا نم ردع دغ ق حص مب ةداب زا زار لاق نم كيمو ب هحرچ رت

 ىلع ةدايزلا زاوج لاو نم لسء و 0 ًاريزعت رأ اد نوكي نأ : نیمالا لمت كدعأ وهو ,la ناک بورضاا

 نأ ةبيش ىبأ نبا هجرخأ اع و « ماعلا ىلا ءافن مث ناضمر ىف براش دح رع نأ مايصلا ىف مدقن ام اریزمت نيالا
|eزاوج ىف مالكلا قأيسو « ناضمر ق برشااب هتهآ رب نر هد حیصا مم ني ۳3 رعاشاا یشاجرلا دلچ  

 هيف لا نآو زا لح توب لع عامجإلا رقت دوو 5 ىلا: هللا 0 نا هد ه) ىذلا بايلا ف هر ذأ l ةسمالا

 هنأ اور دجا نعو ؛ هيف د الف یدلا اما و لسلا رو اب ضاع كلذو « نیا ار نيم! رالا ىف فالتخالا رمتساو

 روث فآ دنع الإ كلذ نم فصنا لع ررف قرا ف وه نم امأو , رر مج اک مدذع حيدصلاو « ركس نإ هنعو « دع

 « مع همغو وبا دبع نا هلقن نيمبرألا نع صقنبال ءاوس كلذ ىف دیعلاو رحلا اولاقف رهاظنا لهأ رنک او

 روما قفاوف مزح نبا مبل خو

 للا نم جرا سيل هنأو ¢ را براش نم نم هرکی ام تا سم ۵

 لاله یہا نب ديعس نع ديزي نب ھلاخ ىنثدح لاف تیللا ىثثل ريكسب نب 'ىحي او - ۰
 2 e ۱ ۰ ۳ 0 ت # ۰

 بقلب ناكو للا درع همنا ناك قلب ”ىنلا درع ىلع ناکالجر نأ باطما نب ر2 نعد هينا نع 2 نب دز نع

 « دلَحَ هب رمأف اموب هب أف « بارشلا ىف ءرلجت دق 2 یبلا ناکو « لس هللا لوسر "كلحیضب ناکو راح

 هنأ تالعام لاو 6 "هوننال : 22 ىنلا لاف ۱ هب 5 ام رک 1 ام نا مهلا : موقلا قع لغز لاقف

 « هوسرو فا بحي

 نب دمحم نع دالا نبا ان ضايع نب سنأ انئدح رفمج نب هللا دبع نب لع اشو - ۸۱

 هديب هب رضي نم ف ¢ هب رضب رمأف "نارکسب ىنلا یآ : لاق ةريره ىلأ نم 2 ل نا نم مارا

 : 2 نا لوعو لاق ۱ نا ا ”هلام : لجر لاق فرصنا 4 4 هب وب هب رضب نمادهو ةلعنب هب رضي نه انمو

 ۰ ميخأ ىلع ناطيشلا نوع اونوك: ال

 همتا أم نيب عمجأ قب رط ىلا ریش ) لاا نم جراخ سال هنأو « را براش نما نم هرکب ۳ باب ( هلوق

 ىفأ هب دارملا نأو « نموم وهو را برشإ الم لوألا بابلا ثيدح هزئمضت امو هنمل نع یا نم بايلا ثول



 دودا باتك مك ۷۹

 نعللا قحتسپ نم قح ىف هيدنتلا ىس نأ ىلإ ةراشإ انه ةهارکلاب ربعو « ةلمج نام الا نع جرخم هنأ ال ناعالا لاک
 امسالو مرحیف هدصق اذإ امان « هلأ ةحر نع داهبالا رهو لصالا هانم دصق اذا ال بسلا شع نءاللا هي دصق اذا

 ةب وتلاب هل ءاعدلا بدني لپ « هيلع دحلا ةماق] عم ام-الو هلوسرو هلا بحي ىذلا اذرک نمالا قح:سرال نم قح ىف
 اذه پیسبو « بابلا ییدح ىناث ةريره ىلأ ثيدح ىلع مالكا ىف هلق ىذلا بارلا ىف هرب 2 مدت 6 ةرفغملاو
 ىلع و « ليصفتلا ىلا كلذي راشأف « نم هركي ام » لوق ىلا رخلا براش نما ةيهارك ةمجرتا ىف هلوق نع لدع لیصا
 موب ال قي ىنلا ةرضح ىف حقی ا صاخ عذملا نا ليقو , اقلطم نيمملا قسافلا نعل مدل هف ةجحالف ربرقتا اذه
 ةراشالا كلذ ىلاو « هنتف نم هب نكمتي ام هبلق ىف ناطيشلا عقرأ اء رف « كلذل قحّتسم هنأ راکنالا مدع دنع پرادلا

 ء دل هيلع یذآ نم قح ىف اقلطم عنلا ليقو « ميخأ ىلع ناطيثلا نوع اونوكسنال د ةريره ىبأ ثيدح ىف هلوقب
 , نيرهاجلا قح ىف اقلطم ذاوجلاو ةلزلا ىذ قح ى اةلطم حملا ليقو « روکذاا بنذلا هنع رفک دق دیملا نال
 ىطاعت نع رجز نيعملا ريغ قح ىف هزل نيعملا ريغ قح ىف زارا و نيءملا قح ىف اقلطم عنلا نأ رينملا نبا برص
 غالب ىنلا نأب نيعملا نمل زاجأ نم جتحاو « لسلا ىذأ نع ىجا تبث دقو بسو هل ىذأ نيعملا قح یو لعفلا كلذ

 لبق هنعل ناك ولو ماهبالا فصوب نعللا قحتسي امن]هنأب بقعتو ؛ هريغو نيعملا ىوتسيف نمللا قحتسي نم نعل ١إ
 . لعأ هقاو ًادج ريسي كلذ نم نيعملا ريغ بيصنف اضيأو , دلجلاب بيرغتلا طقسب ال ک دا دمي رمتسال ارناج دحلا
 مرحال هنأ ثر دالا رهاظف ىصاعملا نم ءىشب فص نم هنیعب ناسنا ىلع ءاعدلا امآ و : « راکذالا » ف ىوونلا لاق

 قو : یلارغلا لاق زاوجلا ىف ةيم عيداحأ دروآ نأ دعب « ةيلظلا ىلع ءاعدلا باب » ىف لاقو هم رحت ىلا یازفلاراشآو
 لوالاو .یهتنا موهذم كلذ لكو « همسج هللا حصأ الد لثم ملاظلا ىلع ىتح ءوسلاب ناسنالا ىلع ءاعدلا نعألا ىنعم
 !Aina لك لاق ىذلل دلع هلوق ىف ىووألا هركذ اک زارجلا لو لدتا ثدرداحالا امار «لوالا ىلع ىلازغلا مالك لمح

 ىلا انه لامو « ىعرشلا کحلا فلا نم ىلع ءاعدلا زاوج ىلع لبلد هيف « تءطتسا ال » لاقف عيطتسأ ال لاقف
 عمجرف هاب نيعي نأ ريغ نم كلذب فصتملا نما ىضتقي ىراخبلا عينصو , هتماقا دعب عنملاو دحلا ةماقإ لبق ذاوجلا
 ٠ فرص اذا ام فالخم « ةيوتلا لوبق نم هط:ةب وأ یدایلا ىلع هلمحي دق هيلع ءاعدلاو نيدملا نعل نال « نيتحلصملا نيب
 نع یهللا هيوقيو « هنع عالفالا ىلع هلدافا ًائءابو كلذ باكمترا نع ًاعدرو أرجز هيف ناف فصلا ىلا كلذ
 نیما نعل ذاوج ىلع ینیقلبلا مامالا انخیش جتحاو . ابرق ىتأيس اک انزلا ىلع تدلج اذا ةمالا ىلع بيرثتلا
 دقو , ميحصلا یف وهو حبصت یتح هکساالاا اهتنمل تبأف هشارف ىلا امجوز اهطد اذا ةآرملا ق دراولا ثيدحلاب

 ساق ميلسقلا ىلعو مج یمأتلا راوج ىلد هب لالدتسالا فوتي هکرزالاا اذ نعاللا نأب هأئيقأ نم ضعإ هيف فقو

 نما زاوج ىف ثحبلاو عورشم موصعملاب ىمأتلاو موصعم كلملا ناف ى وفآ اذخیش هلاق ىذلاو « امت یم سا ىف
 یدناولا رکذ ( آراح بقلي ناکو هللا دبع همسا ناك مع یناا دبع ىلع ناک الجر نا ) هلوق ٠ دوجواا وهر نيدملا
 د جواه رک ذف ذاعم نب بمصلا نصح ىف دجوو لاق ةيبأ ند رفمج نب ديلا ديع نع هيزاغم نم رخ ةورغ ف
 « راجلا هللا دبه هل لاقي لجر رخلا كلت نم ذثموب برشو « تقيرأف رخ قاقز+» لاق نأ ىلا اهريغو بابثلا نم
 نبا هنأ ولا دبع نا زوچو « هبقل یاثلاو هما لوألا نأ بايلا ثبدح عفو دقو , روپشاا نآ و.>اا مساب وهر
 بارش ىف كمبنا نبا هل ناکو احا اص الجر ناک » ناهعنأ ةجرت ىف لاقف ثراحلا نب ةبقع ثيدح ىف مهما ناهيعنلا
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 هج رخآ مي هدنء اذه ىوقو « برشا ىف دلج هللا دی« هدلوو ناييهنلا نم لك نوک اذه ىلعف « 9 ىنلا هل

 ينوي ناکسف بارشا بص لجر ةنيدلپ ناك : لاق مزح نب ورع نب دم فیدح ند ةركافلا ىف راكب نب ريبرلا
 لمجد هل لاق هنم كلذ رثك املف ؛ بارتا هیاع نوثيو مهلا عنب هنوب رضيف ةباحصأ سابو هلعنپ هی رضرف اب ىلا هب

 له هیلقان طافلآ فلتخا ةبقع ثيدحو ۾ هلوسرو هللا بحي هناف لعفتال : 9 هلا لور هل لاقف « هللا كذءل

 ةذیاس ىوف ريخ ىف تناك ها درع ة مق نال انه روکدلا ريغ وف ناييءنلا حجارلاو ناجعنلا نبا وأ نامنلا براشلا

 هنأ هبشآلاو « اربش نيرششع نه وحنب ربيخ دعب ناك حتفلاو حتما ةلسم نم ثراملا نب ةبقع ناف نایین ةصق ىلع

 نأ هئيدح ىف نکلا حتفلا ةلسم نم اهدبش نم ثراحلا نب ةبةع نال رهزأ نب نمخرلا دبع ثيدح ىف روکذلا

 نکو « ديلولا نب دلاع لحد دنع عيت ىنلاو هب ىتأ هنأ رهزأ نب نحرلا دبع ثيدح قو تيبلا یف برض ناييعنلا
 ىف نآل ةريره ىبأ ثيدح ف ىذلا وہ كلذك ناک ناف رعش نم اديب ناك هنأ. كسف اتیپ دلاع لحر ىلع قلطأ هن اہ عملا

 هت رضح لوقي ىأ ( لب هنا لوسر كحضی ناكو ) هل . مدقن اک « هوتکب » هبال لاق زا ینا نأ امهم لك

 الجر نأ د باملا دنسز لا نب ديز نع دعس نب ماده قب رط نم لب وبأ جرخآ دقو « هزه كحضر ام لعفي وأ

 ىلا ىلا هب ءاج هاضاقتي هبحاص ءاج اذاف لسهلا و نمسلا نم ةكرعلا لپ هللا لوسرل ىدبي ناكو ارامح بقای ناك

 نب ورمع نب دم ثيدح ىف عقوو « ىطعيف هب ساو مسبتي نأ زا ىناا ديزي اف « هعاتم اذه طدأ : لاف رل

 لوسراپ : لاقف ءاج مث امنم ىرتشا الإ ةفرط ةنيدلا ىلا لخديال ناكو » لاق « ورو هللا بحي » هلوق دعب مرح

 : لوقيف ؟ "ىلا هدمت ملأ لوقيف « نمشآ اذه طعا : لافف هب ءاج هام باطر هبحاص ءاج اذاف « كل هتيدهأ اذه هللا

 . لعآ هقاو دحاو نايعنااو ةجرتا بحاص نأ ىوقي ام اذهو « هتمثب هبحاصل سأيو كحضيف ؛ ىدنع سیل

 ةباور ف عقوو « هدلج دق ناك ىأ ةرهذ هيف ناکو رىما بارلا هب رش ببب ىأ ( بارشلا ىف هدلج دق ) هلوق

 هب ىلا مث دخ اب قآ مث دل را بريش دآ لجرب ی » قازرلا دیه دنع اذه هدا لسا نب دیز نع رمعم

 هب رش یذلا بارشآو هيف هب ىتأ ىذلا مويا نايفس رک لف (اموي هب یآف) هلوق . «تأرم عبرأ دخل هب قأ مث ‹ رل

 ىدقاولا ةياور ىف ( دلغ هب آف ) وق . «ادارم رخل یف ه ىنأ دق ناکو ه هتياوو ق عقوو , ىدقاولا دنع نم

 ىف روكذملا هنأ هنم فخر دقو « هدإج با مآ اب ريض برض ىأ لا د هلو تن اذه ىلعو « لامنااب تة هب صاف و

 رمعم ةياور ىف عقو دقو « ىمس٠ لجرلا اذه رأ مل ( موقا نم لجد لاق ) هلوق ٠ لوألا بابلا ف ساآ تبدح

 ژکا ام) يوق ۰ « رع لاقف د هدنمت ىدقاولا ةياود ىف یمسم هتيأر مث لَ ىلا دنع لجر لاقف » ةروك ذاا

 هلوق ۰ « دل ام رثكأ امو برشإام کا ام د روعه ةياور قو « برضإام ١ ىدقاولا ةياور ق ( هب قوبام

 اا ديغب وهو « نيت صمق داحتا یعدب نم هب كم هتاذهو « رع اب لەفت ال , یدفاولا ةياود ىف ( هو:ءانال )

 هللاو « وام هبئا و هللا دبع هما نأو نامعنلا نبال و نامیهدل عقو كلذ نأب حا نکع و «نیاقولا فال ةا نم هتناب

 حتفلا نکسلا نبا ةياود ىلع زو<و ؛ ةرملا رمدكب رنک ال اذک ( لوسرو هللا بع هنإ تلعام هقاوف ) هلوق . لهآ

 حارش ضءإ برغأو « هدض ىلا ىنءملا ليع ةيفاث « ام و نأ ىلع « ةردحلا حتفب ةاورلا میطعب لاقو . رسكلاو

 بوسناا و بودذملا لعالءتشم هل وكلا تءاع ىلودفم دسم تدس اهريخو اا عم ناو ةلوصوم ام لاقف حیباصلا

 ىف لا و تلد یالا وه هريدةث فوذع أدبه ربخ هتلص عم لوعواا و لوصواا ىلا دومی هنأ ىف ريمضلاو هيل



۸٩ 
 ۷۸

 دودملا باتك -

 ليقو « ادتب» ةرمملا سكب هناو ةلوصوم ام : « علاطملا » بحاص لاقو .فسمت هيفو : بطلا لاق « مسقلا باوج
 پارع) ىف ءاقبلا وبأ لاتو : لوصراا يش ةنا و تفرع ینعع تدلع اذه ىلءف : یبطلا لاق . یماع لوعغم وهو ابحتفب

 ىأ انوذح لومفلا نوكي نأ لمتحو : لاق . ةحوتفم اذه ىلع ةزمهاو هنأ یلع هتاوف یا ةدئاز ام : ملا
 حتفلاب ءاثلا نأ نکسلا نبا ةياود نع لقنو . هلوسرو هقا بع هنا : لاقف فن ًاتسا مث« !هوس هيف وأ هيلع تيلعام

 ليقو « تمل لومعم حتفلاو مةلا باوج ىلع رسكلاو « اهحتفو ةزمملا ردك اذه ىلع حصیو ء ار رقت باطخلا

 « تلع دقل هللاوف » تاياورلا ضعب ىف نأ « عل اطملا د ف کج دقو : تلق . تيلع دقل ريدقتلاو ديك ال ةدئاز ام

 لءجو : ییطا لاق . مسقلا باوج | نإ ترسكو ةيردصمام نوک نأ لمتحو « ةحوتفم ةرمهلاف اذه لعو
 ای ءىج ةيمسقلا ةلمجا نالو « ةلوصوملا فالخم ماللابو نابو ىننلا فرح قئلي نأ مسقلا ءاضتفال روظأ ةيفان ام

 هذه ىف رضا ینعف لاق هنأ الإ تللعام هللاوذ د ةنسلا حرش ىف عقو هنأ هديؤيو « راکنالل ةررقم قنلا ىنعمل ةدكؤم

 ىبأ ةياود ىف عفو دقو : تلف . بطاخلا ىلع راکمنالا ديزم ةدارال ىرخألا ةياورلا ىف باطخلا هات ةلدامب ةياورلا

 نب يمي نع یزارلا ةعرز ىبأ قيراط نم ليدامسالا ةياور ىف عقوو ؛ ةئسلا حرشل هازعام لثم ىنممشكتلا نع رذ
 ةيفرظ نوكت نأو ةدئاز ام نوک نأ هعم حصيو « هلوسرو ها بحيل هنا تلعام هقاوف د هيف ىراخبلا خيش کب
 مزح نب ور نب دم ةياور ىف اذکو « هلوسر و هللا بح هناف و ىدقاولاو رمم ةياور ىف عقوو ىلع ةدم ىأ

 بيقلتلا ذاوج دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . لءآ هقاو « رمعاب لمفتال و هلوةل اليامت تءاج اهنآل امف لاكشإ الو

 فيرمتلا لیبس ىلع هب ركذ هنأ وأ ؛ ههركيال ناك هنأ ىلع انه لوح وهو , بدالا پاتک ی هيف لوقلا مدقت دقو

 هيلع قاطأف ةدالبا ىلا بس روك ذلا لمفلا ىلع مادتالا هنم ررکت يهنأ وأ ‹ ہا ديعب یہ ناک نم کل

 هنعل ند ىهنلا توبثل رفاک ةريبكلا بکنم نأ معز نم ىلع درلا هسفو . كلذب عات ریا اب فصتي نم مما

 مع هنال بکسترلا باق ىف هلوسرو هقا ةبح توبثو ىلا باکسترا نيب ىفانتال نأ هيفو . هل ءاطدلاب مالاو

 هللا ةيع هام خزتال ةي معلا هو تررکت نم نأو « هنم ردصام دوجو عم هلو رو هللا بحب روك نالا نأب ريخأ

 مدقن اک هلاک ىف لب ةيأكدلاب هلاوز ةب داربال رنلا براش نه نام الا یف نأ مدقتام ديك أت هنم ذوب و ؛هأوسرو

 هيلع ييفأو ةيصعلا غوف و ىلع مدن اذا ١| ادیقم یصاملا بلق ىف هلوسرو هقا ةبع توبث رارمتسا نوكي نأ لمتع و

 ءىث هبلف ىلع عجطي نأ بنذلا راركستي هيلع یش هناف كلذ هنم عقي مل نم فالخم « روك ذاا بنذلا هنع رفکشف دا

 هنم ررگن اذإ رخلا براش لتقب دراولا ضالا خن ىلع لديام هيفو . ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن كلذ هنم بلسب ىتح

 یعفاشلا هجرخآ خوسنلا مالاو « ةرم نیدم نم شک هب ىتأ هنأ ربقا دبع نا رك ذ دقن « ةسماخلا وأ ةمبارلا ىلا

 ىبأ قيراط نم مہاک 20 ناب> نبا هو رذتلا ناو یرادلاو یئاسالاو دحآو دواد وبأو هنع ةلءهرح ةياور ىف

 اذا مث , هوداجاف ركس اذا مث « هودلجاف رکس اذا مث « هودلجاف رکس اذا» مفر ةريره نأ نم نم“رلا دص نب ةملس

 دمحأو قازرلا دبع !مجرخأ ةريره نأ ند ىرخأ قيرط نم هلو « هقدع !وبرضاف و مهضءبلو « هولتقاف ركس
 « ثالث مودلجاف !ویرش اذا د ظفلب هنع هيبأ نع اص ىبأ نب ليبس ةياور نم ملك یاسنلاو ًاقيلعت ىذهرتلاو

 اص ىنأ نع هنع شایع نب ركب وبأ لاقف ملاص ىنأ نع لدم نب مصاع نع یورو « مولتفاف ةعبارلا اوہ رش ذاق

 « ۲۷۱ هجسو » خمنلا شعب ىف (۱)
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 Fal نع یذ شا هجرخأو ؛ ركب نا نع ةييش ىبأ نب نامثع ةياور نم ناب نبا هجرخأ اذک ديعس نآ نع

 « هنع راطملا نابأ ةاور نم دواد وبأ هجرخأ اذکو « ظوفحا وهو « ديعس ىفأ و لدب ةواعم نع » لاقف هنع

 اوب رضاف ةعيارلا ب برش نإ مثد د مصأع ند ىروألا ظفاو ؛ , مداع نع امهريغو نءرلا دید نب نابیشو ىروثلا هعبات و

 او رش نا » لاق م“ ىلوالا دعب تارم ثال « مراجع برش نإ ع داد دنع نابأ 2 ةياور ىف عقوو « هقنع

 نا مث ةسماخلا ىف لاق هبسحا و م لاق رمع نبأ نع حفان نع ديزي نب ديمح قيرط نم دراد وبأ هقاس مث « م واتفاف
 هسآ نع ةلس نآ ن رع ةياور قور دواد وا لاق , ةسماخلا ىف فيطع ثز دو ف اذکو لاق « هولمفاف ارش

 اذکو « رع نبا نع معن ىبأ نبا ةيارر ىف اذکو « ةعبارلا ىف ةريره ىبأ نع امهالک هيبأ نع ملاص ىبأ نب ليهو
 لاقو «هولنناف ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف داع ناف د ةيواعم ةياور قو « دیرشاو صاملا نب ورمع نب هللا دبع ةياود ىف

 نب هللا دعو ريرجو ءادمرلا نأو سوأ نب ل.بحرششو ديرشلاو ةريره ىبأ نع بابلا قو : هحيرخت دعب ىذمرتلا

 یمدادلاو دحأ هجرخأف نقشا شوا نبا وهو دب رشلا ثي دح امأو رب ره نأ ردح تركذ دقو : تلق ء ورع

 ثيدح اهأو . هولقاف ةعبارلا داع نا مث د زا نال وروما برش اذا » ظفلب کاملا هحح و ىتاربطلاو

 ىذلا ةءاور و تاقث هتاورو « ةفرماا » ىف هدم ناو ىناربطلاو م اج لاو دحأ هچرخأف یدک وهر لدیحرش

 دلاب و ةلءرم لاد اهدعب ماا نوكسد ءارلا حتغ وهو ءادمرلا ىبأ ثيدح امأو. رخآ هجو نم مكاحلا هححصو « هلبق
 قايس ىفو ةعيط نبا هدنس قو هد-ام نباو ىتاريطلا هجرخأف رمد لزب یرد وهو ةمجعم لاذ م“ مث ةدح و« ليقو

 ليف هب ليغ كلذ نأ دافأف « تب رضف هقبع برضت نأ ةمبارلا ىف رخلا برش ىذلاب مآ ب ىنلا نأ » هئيدح

 هافا و اج او ىناربالا هجرخأف ر رچ ثردح امأو . هب لمعي 1 هزأ معز نم ىلد دو ل ناک تو ناف 6 خسنلا

 صاعلا نب ورع نب هللا دبع ثيذح امأو « هرلنقاف ةعبارلا ىف داع نأ» د هيف لاقو « هوداجاف رخلا پرش نم د

 .ةعبارلا ارش ناف و هنع بشوح نب ربش ةياور ىف « لافم امم لک ىفو هنع نيوجو نم رک اج ا و.دحأ هچرخأن
 دبع ةياور نم ك ام لاو ىتاسنلا هجرخأو « رع نبا نعو مدقن اک اضيأ ديعس نآ نع هانی ورو : تلف . « هرانقاف

 نب ضاوغ قیراع نم الود وه قاربطلا رار « هودنپ ةب احصلا نم رفا و رمع نبا نع مع ىبأ نب نمحرلا

 ىئناسنلاو یف ادااو رازباو اقيلعت ىدلءرئاا هجرخأو« دواد وأ هيا راشأ اك« ةسماحلا قو هیفو هيب نع فیطع

 نیرچو نم « تامجاا د یف برطااو قبلا هجرخأو « رباج نع ردكستملا نب دمت ةياور نم الوصوم ااو

 ن٠ الجر تم ةوبک یا نإ ديزل قيرط ن٠ مادالو . < دلج و بيطحلا ةياور ىفو « ردکشلا نبا نع نيرخأ
 ند قازرلا درء هجرخأو « هولنقاف ةمباراا ىف داع نا مث » هوحنپ هعفر ناورم نب [:كلملا ] دبع ثدحي ةباحملا
 نب ورع ةياور نم ىواسالا «جرخآ و « هال ةمبارا دعب ناجعنلا نب اب أ » هيفو السرم ردكم ا نبا ند رمعم
 ةصيبق نه یرهرلا ةياور نم دواد وبأو قازرلا دبعو یعنادلا هجرخأو « هلي هنآ ردکساا نبا نع ثراحلا

 یواتفاف ةعبارلا ف برش اذا مث لاق نأ لا - هودلماف رخلا برش نم : ےب هلا لوسر لق د لاق بی نبأ
 برش دق ةمیاراا ىف ه قأ مث دا برش دقو 4 ىتأ مث هال برش دق هب ىتأ مث هدل برش دق لج ر, یف آم لاق

 « تامهملا » ىف بیام هچ رخآو یرهزاا ىور لاف ىذمرتلا هةلعو ءةصخر تناكو سانلا نع افلا حفرف هداج

 « تأر» ٠ عبدأ هب اعف ناهعن هل لاقي را ها الا نه لعد یتآف د هم 2 لةو ىرهزلا نع قحسا نإ دم قو رط نه



 دودحلا باتك م ۸۰

 دبع ىف دلوو ةياحصلا دالوآ نم بيؤذ نب ةصيبقو « بجر دق برضاا ناو رخآ دق ل.ةقلا نأ نوا ىأرف
 قیرط نم یوادلما هجرخآ ا لعأ هنکل « هلاسرا عم تاق: ثيدحلا اذه لاچرو « هنم حمسب لو مب ىنلا
 ةصيمق نأ ىرهزلا نع سل وب نع بهو نا ةلاور كاذ ضراعبو ۰ ةصربق نع ىلإ » لاق یرهزلا نع ىعازرألا

 غلب ىذلا نأ رهاظااو « یعازر لا نم ىرهزلا ةياورل ظفحأ سنوي نال حصأ اذهو مب ىنلا نع هغلب هنأ هثدح
 قازرلا دبع هجرخآ دهاش هلو « رضيال ىباحصلا ما| نال ميحصلا طرش ىلع ثيدحلا نوكيف ناحص كلذ ةصیبق
 ىتأ مث ثالث هدلجز نامعن ناب قي هللا لوسد ىتأ دق « كلذ كرت : لاقف ردكساملا نبا هب تثدح لاق رمهم نع

 لوسر ىناذ راج نعد ردكم نا نع قغ ا ن د# قب رط نم یاسااا دنع عقوو هدزب لو هدلجف ةعبارلا ىف 3

 ةعبارلا داع ناف و ظفلب تح نب دمت نع رحخآ هجو نم هجرخأو « هل ملف ةعبارلا ىف برش دف انم لجرب راي هلل

 لات « عفر دق لثقلا نأو عقو دق دملا نأ نوماسلا ىأرف « تارم عبرأ لي هللا لوسر ةيرضف هقنع اوب رضاف
 ثيداحأ : لاقو الہ رم ريبرلا ىبأ نع اضيأ هرکذو . هتملع ملءلا لهآ نيب هيف فالتيخا الام اذه : هحيرخت دمب ىعفادثلا

 برضب لو هدلجف براشب یب ینا قآ د بابش نبا ینادح بلذ ىنأ نبا ةياور نم اضیا «ج رخأو ء ةخ وسن م لتفل

 تیدح : لوقب ادم تءمسو لأق . ثيدحلاو مدل ىف افالتخا اذه ىف معلا لمآ نيب معن ال : ىذمرلا لاقو , همدع

 اذه ىفام عیج : باتمكسلا رخآ « لاعلا »ىف لاقو « دعب خسف مک * رمالا لوأ ىف اذه ناك اما و < حصأ اذه ىف ةيواعم

 ىف هلوق ملسف یوونلا هبةمتو « اعلا ىف نيئالصاا نيب عمجا ثيدحو ثيدحلا اذه الإ معلا لهأ هب لع دق باتكلا
 دارب الو ديغولاب رمآلا درب دق : لاقذ لتقلاب رمالا ىف ثيدحلا ليوأت ىلا ىناطخلا لامو ؛ رخآلا نود بالا ثیدح
 خسأ مث ابجاو ناكةسداخلا ىف لتقلا نوكسإ نأ لمتعو : لاق مث « رب ذحتتلاو عدرلا هب دصق ااو لعفا عوقو هب
 لكنيو بری نأ رخلا برش نءرف لدعا ناك : لاقف رذسناا نبا امأو لتقرال هنآ ىلع ةمالا نم عامجالا لوصحت
 ذش نه الإ معلا لهأ عاجايو ةئباثلا رابخألاب كلذ خسأ مث « لنت اعبرأ كلذ ررکت ناف هدلجب ىمآلاب خسن مث هب
 نا هما رەت ساو ممه نع لق دان ‹ رداظأ لما ضعب ىلا را ۔ےآ هناک و : تأف . الخ ] فال [ دمد ال نم

 نم دحأ مامالاو وه هجرخآ ام ة.امآ ىلأ نب ثراحلا دن ءم نء دروآ و عاج) ال نأ یعداو ل جتحاو مهم مزح
 ان أذ هلتقا نان ركس مث انالث یفدی دملا هرلد مآ لجرب ىتوتلا : لاق هنأ ورع نب هللا دبع ند یرصرلا نسحلا قيرط

 اذاو , هيف ةجح الف هريغو یی دملا نا هب مزج اكورع نب هللا دبع نم عمس مل نسملا نآل عطقنم اذهو «باذك
 ورع نب هلا دبع نع ترث ولو ىتح كسمتم لا كر' ىلع عامجالا در نمل قبب مل ورع نب هقا دبع نع اذه حصي مل
 جرخأف لوألا نم دشأ ورع نب هللا ديع ند ءاج دقو ‹ فااضفا هررت نم كلذ دعو خدفلا هغلبي م هنآ هرذع ناکا

 نم ضب لوق امأو .هالئفا هلقأ نأ تعطةساو رجلا برش ًاد-أ تبار ول : لات نیا دنسب هنع روصام نب ديعس
 هخسن ىلع ةلادلا هريذ ثيداحأ نم "ىش ىف سيل و حلا دعب ملأ امنا ةيوامم نأب خسنلا ف نمطف مزح نبال رمصتنا

 مر تناك ناجعنلا نبأ ةصقو « حتفآ ىف لیثو حتفلا لدق لسا ةيواعم نأ هیاوجو « هنع رخأتم كلذ ناب خرما

 ىلإ ةبقع روضحو « نينحو حتما ىف لسا أما وهو « ةنيدااب امإو نيذحي ام اهرضح ثراحلا نب ةيقع نآل كلذ

 ىف قازرأ| دبع ج رخأف ةباحصلا ضءب خسانلاب لمع دقو ؛ لئاقلا اذ-ه هان ام تٍثف امزج حتفل) دعب ناك ةن دملا

 نع كلذ وحن دروأو ٠ راره نام رخل' ىف ىنةألا نجع ابآ دلج هنأ باطلا نب رمع نع نيل دنسپ هفتم



 ثيدحلا ٩۷۸۴ - ۷۸ ١ق

 رثخلا ف نجع ابا داج ربع نأ تام الاجر ىرخأ قيرط نم هفئصم ىف ةلس ن دامح جرخأو «صاقو ىنأ نب دعس
 (رفمج نب هللا دبع نب ىلع اشدح ) هلوق . أدب أ امر ڈا الف ىتتءاخذإ ام : لات « عیاخ تنأ : هل لاق مأ رارم عبرآ
 وهو «ةبرضيل ماقف» لمتسلا ةياور ىف عقو ( ةيرضب رمآذ ناركمب يب ینلا أ ) هلوق . ییدلا ناب فورعملا وه
 لاق « هو رضا لاتف ر ظفلب بآ وا ىلع عرض ىأ نع ۳ هچ و نم 4. یذلا پابلا ىف ثيدحلا مدقق دا فيحصت

 ركس له لص لو « دجسف ىهس هلرقک لياعتال ءاذلا نآل دحال بجوم هدرجع لكلا نأ یضدقی هرهاظ ىطرقلا
 نايب یضم دقو « :ةرفتلا ىف نییفوکا ىلع روهمجا ةجح هیفف ,اریشک وأ الات برش له الو هريغ وأ بنع ءام نم
 ةب رشالا ىف كلذ

 قرسب نيح قراسلا بسا - ٦
 نع 8 ركع نع ”نا وزع نب 0 از5 لح و واد 6 لا درع ا: لح ىلع و ورع یم ~— ۲

 ”نيح "قرسی الو ؛ نم« وهو فزی نیح ىلا زا ىنزيال : لاق ھی ىنلا نع اہ "فا ىضر سارع نبا

 « نمؤم وهو قم
 [ ۱۸۰٩ : ىف هفرط - 1۷۸۲ تيدحلا ]
 دردما لذا ىف یضالا ةرب ره ىفأ كثب در و سنابه نبأ ثيدرخ هيف ركذ ( قرسإ نی قراسلا باب ( هلوق

 اذکو « هريغ ةياور نم قراسلا ظفل طقسو « قراسلا قرسي الو » رذ یالو « ةقرسلاو انرلا ىلع هيف أرصتقم
 فسو نب ق قيرط نم ًاضرا هجرخآو 0 هسا یراخبلا خمش ىلع نإ رردع ةياور نم ل.ءایمالا هجرخأ

 « نمؤ» وهو لتقي الو ؛نمؤم وهو امرشإ نيح رخلا برشی الو » هيف هدنسإ ناوزغ نب ليضفلا نع قدذألا
 له إ مدقت دقو . ناع الا همجار باث ناف اذگمه : لاق ؟ نامی الا هنم عزن فيك : سابع نبال تاق هم ركع لا

 دودحلا باتک لوأ ىف اذه

 مسي ملاذإ رقراملا نما تميسصاب - ۷
 يأ نعد حلا ايأ تمس لاق "شهلا اندح ىبأ ىنث دح رثايغ نب رصف- نب ربع ارم - ۳

 لاق . « هدي ؛مطتنف ليلا قرسیو « هدي عطقتف ةضيبلا قرم قراسلا "فا نمل : لاق ب *یبلا نع ةريره
 مارد یواسب ام اهم هنأ نور اوناك لبلاو «ديدحلا شب هنأ نور اوناک : شمعألا

 [ ۹۷۹۹ : یئ هقرط - ۱۷۸۳ ثيدحلا ]
 ین اک نيعملا براشلا نمل نع ىنا نين عمجا ىلا ةراشإ « نيمو مل اذا ىأ ( مس ملاذا قراسلا نما باب) هل

 ان و ۰ نعللاب ممنرجاو هو ىصاعملا لما نييعت ىغبنو ال ءانعم : لاطب نبا لاق . بابلا تيد نيبو هدب رق
 « طنقب الثا نیعل نوكي الو« اهنم ءیش اونا نع ارجزو مهل اعدر نوكيل كلذ لمف نم ةلمجا ىف نعلي نأ ىغبفي
 ناطرشأ ها اونيعت ال , لاتو برادا نما ند ی ¢ ل و ريغ ور يراخرلا دارم اذه ناک ناف : لاو

 هللا نماد ثيدحلا اذه ىف هلو : یدوادلا لاقو . اإ رق كلذ رم رفت مدة دا و : تاق . « هیاع دلا 261 دعب

 داريال نأ لمت<و : تاق . ءامد نوكي نأ لدت و « ةقرءا ند هم ن» عاری ًاريخ نوكي نأ لء: « ق داسلا

 یرابا حف ۰ ٩۲ 6 ۱ = م



 مك
 درذملا بانك - ۸٩

 زعأ لهعتسا الل لة تاک. نالذحلاو ةناهإلا نمللاب دارملا انه لما : ییاهلا لاقو « طقف ريفنتآ لب نعللا ةفيقح ةب

 : لاق « ةرافك دملا نآل دع ملام نيدملا نمل مهنعهب زوج : ضايع لاتو . عطق ىتح هللا هلذخ "یی رقحآ ىف ءىث

 لهال بي ینلا نما نإ : ليق دقو « ىلوأ نيدملا ىلع هلمحف ةلجلا ىف نعألا نم یا توبثا ديدسإ اذه سیل و

 اييدأت هنعاو هل ظلغا نم اما روت اب مهل اهدو مهل رفذتسا اهولعف اذا, اوتو لبق امتع مل رب ذحت ناک یصاملا

 مالكا مدقت دقو : تلق . « ةحرو ةرافکهل ىءا لمجي نأ ین ر تل أس و لاق ثيح هطرش مومع ىف لخد دقف هلعف لعف ىلع

 هلوق ٠ ماسم حي ىف كلذب ديق اك لهأب هل سیا نم قح ىف ردص اذ] ام دیقم هنآ كانه ثايب و « ىضم ايف هيلع

 اب تم“ » هيف ىراخبلا خيش صفح نب رمع نع نينحلا ىبأ نع نیسلا نب دمع ةباور ىف ( ةر ره ىبأ نع )

 ةعبس دعب ىتأيسو « ةريره ايأ تم و لاص ىبأ نه ش.عألا نع دايز نب دحاولا دبع باور ىف اذکو « ةو ره

 . هجرخأ ,شعاا هب درفني مو : تلف شمعألا سیلدت نم لس دقو : مزح نبا لاقو « قراسلا ةبوت باب » ىف باوبأ

 ةضيبلا قرسب قراسلا هللا نعل ) هلوق 5 حاص ىنأ نع نیمح ىبأ نع شارع نب ركب نآ اور نم هحيح م ىف ةناوع وبأ

 قرس نأو هدي تعطت ةضیب قرس نا د ىلعامسالاو لم دنع شمعالا نع سذوي نب ىميع ةءاور ىف ( هدي عطقتف

 ىأرلا نم هلوأ حتفب ( نوري !وتاك) هلوق ۰ دوکذلا دانسالاب لوصوم وه ( ش.ءآلا لاق ) هلو . «هدي تءطت البح

 هنأ نوري اوناک لبحلاو ) هلوق . ديدحلا ةضرب » ىنبيم كلا ةياور ىف ( ديدحلا ضيب هنأ ) هلق . نظلا نم همضبو

 لاق لب نکل ةزئاج ابنأ قحلاو اهتحص م عب رکا دقو « یوا » رذ ىبأ ريغل عقد ) مارد یواس؛ ام اهتم

 نأ مالكلا ف عئاشااب سیل هنأ كاذو هيأ مالكلا جرو ٹو دولا بهذا قءاط» ريغ اذه شعالا ليوأت : یف اطا

 4 سو ردق هل لام ىف فاتلل هسفن ضرع انالز هللا ىرخأ : بيوالاو مولا نه ثردمحلا هيق دروام للم ق لاقي

 « هلم ىف ىراجلا فرعا مكح اذه ؛ ةميق الو هل نزوال ىذلا ءىثلاب هلثم ىف لتلآ برضب امنا ةءيق هل ضرع قو

 نا لوقي ةنأك لالا نم رثكو لق اف اهتبخ» ءوس ريذحتو اهرمأ نيجهتو ةقرساا مذ هليوأتو ثيدحلا هجو امئاو

 1 ةداما هب ترمتساف هاطامت اذا هل ةيبق ال ىذلا قالا لاو عرذ-1| ةضءرلاك 4 ةممق ال یذلا ريسبلا ءىشأأ ةفرص

 لمفلا اذو رذح لف ل و هنأك « هذي عطقتف ديلا هيف عطقت ام رد غلب ىح اماوفام ةقرس ىلا كلذ هیدوب نآ سی

 : وبأ كلذ ىلا فاظا قیسو : تأف . هت قاع مخدو هّميْغم هوس نم بیل امد نرگ و ةداملا ه.ك_امت نأ لبق هفوتما و

 ءایشالا ليلا ىف بحي عطنا نأ ىلع ثيدسحلا اذهب جراوخلا جتحا : لاقف لاطب نبا هاكح ايف ةبيتق نب دمع

 هلعآ مث « لرت ام رهاظ ىلع كلذ مالسااو ةالصا هيلع لاق تارت ال ةبآلا نأ كلذو , هيف مپا ةجح الو , اهريثكو

 ةضيبلا نا شععالا لوق امأو : لاق . هيلا ريصملا بچوف لجا امل انايب ناكف رانيد عبر یف الا ن وکو ال عطقلا نأ هللا

 دنغ زوال ديعب ليوأت اذبف نف لا لابح نم لولا نأ و برملا ف سأرلا ىف لمحت ىتلا ديدحلا ةطرب ثي ديل اا ذه ىف

 قراسلا هقرس ا ريك عضوم سيل اذهو ةربک ریز اند غلب نیذه نم د>او لک نال برعلا مالک حد ص فر« نو

 لول ةا اب ةبوقءلل ض ءتو رهوج دقع ف برضلل هسفن ضرع انالف هللا حبق اولوقب نأ مجعاو برملا ةداع نم نالو

 ءادر وأ رعشة بك ىف وأ ثر لبح ىف ديلا حامل ضرمت هللا هنمل لاقي نأ اذه لثم ىف ةداعا امن او ؛ كسم بارج ىف

 مکا نب ىج ترض > : هيفو ةريتق نبال «ثردحلا بي رغد ىف هتأرو ینا خابأ ناك كاذ و# ناکام لكو ۽ قلخ

 هبقعت دقو ؛هركذن زوچ ال اذ هو لق , دیمیو ”ىدبيو هب بجعيو لیرأتا اذه ىلا بهذي هتيأرف لاق ةكمب



 مث ۱ ٩۷۸۳ ثيدحلا

 الع تيا حالسلا نم ةضيباا نال ىثب را ليوأت ىلع ةبي٠ نبا هب نعط ىذلا سيا : لاقف ىرابنالا نب ركب وبأ

 فولالا ناب وای اعر نيذالا كسلا نم بارجلاو رهوجلا نم دقعلا یرج یرجتف ةميقلا ولغ ىف ة ان و نمثلا ةراكف

 ضرعي قراسلا نأ ثيدحلا دارم امتاو « عطقلا هيف بحي ام لقأب تبرتشا اعر هيدحلا نم ةنعيبلا لب « ريناثدلا نم

 لیلا قرسي قراسلا نأ رب اب دارا نأ هلصاحو « دحأ اب یغتسٍ ال حالسلا نم ةضببلا نل هب هل ینغ الاب هد عطف

 هريثكو نمعاا لداقب هدي عاب 4 وكل ۰ رام ال فيهذتو هل نيج هناك ع هدا عطقتأ ريقمحلا قرسإو هاب عطقتف

 عطقلا پاصن ىواسي هن ال دی دالا ةطیبب ثيدحلا ىف ةضيبلا سانلا ضءب لوأف : ىرزاملا لاتو
 ىلع موضعب هلح و «

 لاق . بامالا غلبب ام لسیلا و ةضيبلا سنج نم دارأو « لصح ام رقحو رشخام مظع ىلع هيبنتلا ىف ةغلابملا

 لیق ام دس>آ ناف < ۃاطق صحیکو لو ادجسم هلل ىفب نه د قب هلوف هيلع لمح ام ةغل بلا ىلع هلح ريظنو : ىطرغلا

 نوکر نأ روهتيال اضرب هيف نضع ام ردق وهو ةاطفلا صدم نأ مولا نف الإو كلذ ىف ةغلابملا دارآ .هنإ هيف

 : ضاءع لاقو . ممالک ىف ريثك هلثمو < هب قدصتي ال ام وهو « قرع فاظإ ولو نقدصت » هئمو : لاق ادجسم

-قو ةميق هل كلذ لثم نال نغسلا لبح لیاو ديدحلا ةضوب ةضيبلا نأ درو ام یفتاب نأ یفءنب ال
 قايس ناف  رد

 « شک أب ال هتمیق هب لقت ا هسفن ىلع ینجام مظعتل درو اإ ريخلاو ؛ ريثكسلا ال ليلقلا ذخأ نم مذ یفنقب مالکلا

 کا وه ام ىلا هنداع هرج رسقلا اذه ىف عطقي منإ ةنأو هلعق نیجمو هرمآ لياقت نم مدت ام ىلع هليوأت باوصلاو

 . یهتنا عطقلا باصن نايب لبق ة4 ةيآلا لوزت دنع هلاق مب ىنلا نأ :شءآلا لب واتا رصتنا نم ضءإ باجأو . هنم

ع نع هيبأ نع ه# نب رفعج نع لیعاعا نب ماح نع ةييش ىبأ نبا جرخأ دقو
 لی د رپ ىف قراس دی مطق هنأ ىل

peêموضعإ لاقو . شعأآلا هيلا راشأ ىذلا ليوأتاا دنتسم اذه لعا و . هعاطقنا عم تاقث هلاجرو رائيد عبر  : 

 ىف ادرف ناک اذا دلی ةضرب نالف مخ وف لوالا نف « مذلا ىف ةغلابملا قو حدملا ىف ةغلابملا ف لمعتست ةغالا ىف ةنميبلا

 : هل امنيت رم ىف قدنخلا موي اهاخآ ىلع لّق ال دو دبع نب ورع تخآ لوق هنمو : راقتحالا ىف اذكو ةءظملا

 دلبلا ةضرب ادق ىعدب ناك نم هب باعي ال نم هات نکل

 : اموة وجم رخألا لوق ىناثلا نمو

 لبا ةضيب متئاف رازن انباو اس کل ىدبت نأ ةءاضف ىبأت

 ن» لک ىف لعمت-آ ةضيبلا تناك الف « هتمحش ىأ مانسلا ةضيبو میطسو ىأ موقلا ةضيب اضرا حدا ىف لافی و

 اما و . ريقحم لاب هل رذع الف ليج لاب رذع هنأ برق عطقيف ریفطا و ليلجلا قرسب لاق هنأك اهب للا نسح ن رمالا

ناف » لأقع نالف نم بهذ الو الاقع نالف كرت ام : م وةك ريقحتلا ف لمعتسپ ام رثكأف ليحلا
 اذا هنأ دا راا 

 یواسپ ال عطقلاب همزلپ ىذلا راعلاف اضيأو , ريقلاو ليلجلا نيب نييمتلا ةداعلا ةباغ عم ثابت مل ةفرسلا داتعا

 ' : هلوةب باهولا دبع یضاقلا راشأ اذه یلاو . الءاج ناك ولو هل لصح ام

 ىدابلا كح مهفاق لاملا ةئايص  ابصخرار اهالغأ وضملا ةنايص

 :ىرعملا لوق ىلع كإذب درو
 رانيد عبر ف تماما اهلا م تادو دج ۶ نیم سخن دی



۹1 
 دردحلا باتو - مل

 یلاہت هللا ءاش نا « ةقرسلا باب و ىف اذهل د زم یایسو

 "ةرافک "دودما بيبسي - ۸

 نع » "ینالولت سيردإ أ نع "یره زا نع ةنيبع "نیا انثدح فسوي نب دج اشر - ۶
 هللا ١ وکر شن ال نأ ىلع ینومیاب : لاقث رسا ىف 2 ینا دنع انک : لاق هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع

 كلذ 3 باصأ نّمو ( هللا ىلع هرجاف مكنم قو نف) امك هیالا هذه أرقو ٠ اون الو اوفرست الو نیش

 « هب ذع ءاش ناو هل رفغ ءاش نإ هيلع هللا هرتسف ايش كلذ نم باصآ نمو « هنرافک وهف هب بقوف ايش

 ىدنكيبلا وه نوكي نأ لمتحو ابو ذم هرأ ل( فسوي نب دع انادح ) لوق . ( ةرافك دودحلا باب ) هلوق
 ىف ( ىرهزلا نع ) هلوق .نایف- وه ةئييع نباو « جرختسلا ىف معن وبا مرج هيو ىبايرفلا نوکسپ نأ لمتحو
 هيفو تماصأ نب ةدايع ثیدح ركذو . من وأ هجرخأ « ىرهزلا تعم د ةئييع نب ناءؤس نم ىديملا ةياور

 اد کنم ىتأ نهود رخآ هجو نم سم دنع نأ مدقت دقو « ةرادك روف هب بقومف ايد كلذ نم باصأ نمو »

 . نس> هدنسو « هترافک وف بنذلا كلذ دح هيد منا اينذ باصأ نمد هعفر تباث ن 2: زخ ثيدح نم دال و

 داسب هدنع هدچ نع هيبأ نع بيعش نب ورع ثيدح قو < خیشلا ىلأ دنع هوحن هللا دبع نب ری رج نع بابا قو
 كاحضلا ن تباث نعو « ةترافك وړ ديلا هيلع مقأن ايد كلذ نم لعف نف » هيفو ةدابع ثبدح و هبلا حيات

 . حیحصلا لوأ ىف نامإلا بانک نم رشاملا باولا ف فوتسم بابلا ثيد- حرش تركذ دقو « خيشلا ىبأ دنع هوحن
 ءال وأ ابلهآل ةرافک دودحلا ىردأ ام ه رخالا ثردحلا ىف هلوت عم ةرافک دودحلا , هوة لاطب نبا لكشتما دقو

 ثيدحلا لاقف لعأ مث ةرافكدودحلا ناب ملي نأ لبق ناک ین ااا ناب بيجأو ؛ حصأ ةدایع ثيدح دنس نأب باجأو

 ةربره ىبأ ثيدح نم لوألا نأ لجأل كلذ ىف فتوت نم بيجأ دقو . دمتتملا وهو نيتلا نا مزج اذمو « فال
 نا هنأ ريخلا ىف ركذ دقو تماصلا نب ةدابد ثيدح نم ددرتا وهو ىناثلاو « ةبقملا ةعيب نع مالسالا رخأته وهو
 ثيدح ىف ةروكذملا ةمربلا نأ باوجلا لصاحو . نیاس تسب ةرب ره ی مالسإ لبق تناك ةبقما ةميب و ةرقعلا ةليل یاب
 ىلاعت هوق ىه < اياك ةيآلا أرةو » هلوق ىف ایا راشلا ةيآلا نأ لیلدم ةريره ىبأ مالسإ نع ةرخاتم تناك بابلا
 كلذو کم حتف ىف الوزن ناكو اهرخآ ىلا( اًميش هللاب نکرشب ال نأ ىلع كنمیابپ تانءؤألا كءاج اذا ىنلا اجاب )
 نب ةدابع نإ كاذه هلوق نم لاك دالا حقو ااو . انيب اریرقن كلذ تررقو « نيدلس و>:ب ةريره ىبأ مالسا دغب

 ناك كلذ نأ موي ةناف , اوکرشت ال نأ ىلع ینرمیاب لاق زب ىنلا نإ » لاق ةبقمل ةليل ءابقنلا ددحآ ناكو تماصلا

 طشاملاو ملا و رصعلا ىف ةغاطلاو عملا ىلع تناك ةبقملا قبل ىف تمقو ىت ةعيبلا لب كلذك سيلو « ةبقعلا ةليل

 وهوأ « كرشملا هلوق موع ىف لغد : یبرملا نبا لاق : كانه هتضوآ اک اضرآ ةدابع ثردح نم وهو حلا هركملاو

 هيف فالخ ال اذهو : تاق . هلاك ىف ةدايز لب هل ةرافک كلذ نكي مل هكرمث ىلع بقوع اذا كرشلا ناف ىنثأدم

 قب لب هل قم سيل صاصقأا نال «لوتقاا تح ىف صاصقلل قوتسملا ىلولا ىلا ةبسنااب ةرافک و بف لقا امأو : لاق
 لوق ىلع مالكلا ىف تان دقو عنا ماعم ىف هلو یالاو : تملا « قوا رثا هک ةرخالا ق ۾ هيلاطرف لوتقملا قح



 مة ۱ ٩۷۸۰ - 1۷۸: ثيدحلا
 یبرعلا نبا قالطإ نم برقأ وهو , ىنشتلا نح لوتقملا قبو : لاق نم لوف ( !دمعتم انمم لقي نم و إل یلمت
 ءهللا قح هلأ رر ملا قلطأو انزلا اما و هت>: 1 قورا در ىلع امف قرا ةءارب فقرة ةقرسلا اأو : لاق. انه
 كلذ لو ءامهريغو ابجوزو اهبآ ىلع راعا لود نم هنم مولي امل اةح كلذ ىف ام ىنرملا لال نآل ةلفغ ىو
 كاذ عيمج ىف ىدألا قح نود ىلاعت هللا نح صتخت ةرافکسا نأ

 ةق- وأ ردح ىف "الإ « ىح نیزلل رل تیساپ ٩
 ىبأ تمم دمع نب ردقاو نع دم نب مع نادح "ىلع نب مصاع انث دح هللا دب نب دم رص - ۵

 .اذه انربشالا : اولاف؟ ةمرح مظعأ هنو ءا رمش ئأ الأ : عادل ةجح ىف هَل للا لوسر لاق هللا ؛دبع لاق »

 الأ اولق ؟ ةمرح مظعأ هنومت موي یا الأ : لاق . اذه اندلب الأ : اولاق ؟ ةمرح مظعأ هنوملمت دلب یآ الأ: لاق
 موي مارک - امتع الإ - مکشارعأو مكلاومأو ؟ءامد gle مرح دق ىلاعتو كرابت هلا ناف : لاق . اذه انموي
 وأ مک و : لاق ۰ معن الأ : هنوبیج كلذ لك ؟ ( الث ) "تغلب لهالآ , اذه عروش ىف ءاذه لب ىف ءاذه

 « ضعب باقر مكض»؛ برضُ ًاراذک یدعب نمجرال - مکلیو
 الو برض ال ىأ ( قح ق وأ دح ىف الإ ) هلوق ۰ءاذیالا نم موم ەم یحم یا (یح نمزاا ربظ باب ) هلوق

 قیرط نم ةقرسلا باتک ىف خيشلا وبأ هجرخآ ثيدح ظفا ةمجرتلا هذهو « اييدأت ززفتلاو هلا لیبس ىلع الإ لذي
 دورظ : لس ها لوسد لاق ١» تلاق ةثئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ىرهزلا رمع نب زيزملا دبع نب دم

 كلام نب ةمصع ثيدج نم ىناربطلا هج رخآو : فعض زيزءلا دبع نب دم قو « هللا دودج ىف الإ یح نیل لا
 ةماما یبآ ثيدح نمو , فیض وهو راتخلا نب لضفلا هدنس ىفو « هقح الإ ىح نما ررظ » ظفلب یمطخلا
 ( هللا دبع نب دمع انثدح ) هلو . لاقم اضیآ هدئس قو « نایضغ هيلع وهو هللا یا قح ریذب لم روظ درج نم د
 هرآ ۸ : ىنايجلا ىلع وبأ لاقو « لهذلا وه اذه هللا دبع نر دمع : 6۱۱ لاق « ینثدح د رذ ىبأ ريغ ةياور ىف
 دلاخ نب هقا دمع نب یح نبي د هنا هد تل نوکسیف ۶۱۵! لرق لعو : تاق ۰ تایاورلا نم ءىش ىف اب رسنم

 نآ نب هللا دبع نب دم نوع ىموزخلا كرايملا نب هللا كيع نب دم نغ حیحصا ق یراخبلا ثدح دقو « سرا نا

 دمت طقس دقو « روذنلاو نام الا باتک ىف ثيدح رخآ ىف اوم كلذ تنيب دقو« امهريغ نعو ميجلاو ةثلثملاب جاثلا

 ىراخبلا هاور : لاقف كلذ ىلع هجرختسم ىف عن وبأ دمتعاو « ىربرغلا نع اج رجلا دحأ نأ ةباور نم هللا دبع نبا
 « ر نب هللا دیع نب ديز نبا یا دی نب مصاع هخيشو « ىلعساولا مصاع نبا وه روك دلا مصاعو ىلع نإ مما نع

 حتفب وه (؟ ولعن رهش ىأ الا) هلوق .هنع ىرارلا دج ريع نإ وه ( هلل دبع لاق ) هلق هوخآ وه دقاو هخمه و

 هد.ه ق هلوثو « اباوجو الو ةياورلا هه ىف تررك دقو ¢ لاق ا هم حاتتفا فرح مالا فرذخن و ةزدبلا

 باجأو « مایالا مظعأ هفرع موي نأ هضرامي « اذه انموي : اولاق ؟ ةمرح مظعأ هن رلعت موي ىأ » ةياورلا
 الو  ةمرحا دیزع رحنلا مور صتخم نأ لمتحيو , كسانملا هيف ىدؤت ىذلا تقولا مربا اب دارملا نأب ىنامركلا
 « معلا باتك ىف شیدا اذه ىلع مالكا ضعب مءةت دقو ؛ ةفرع موي ۱م ستا ىلا ةبزلا لوصح كلذ نم مزاي



 دودحخلا باتک ۸۹ ۸٦

 هل وب قاع م یعدو 2 جا باک ند « نم مايأ ةءامللا باب 35 ف اط وسم با وجلا و لاۋا ب قامت و مدقأ و

 اومچرت الو هل وب قاعتیام یارو بدألا باک ىف محو وأ ملو «
 هاش نا نا بانک ىف قوّتْسم 6 یدعب

 ىلاعت ہا

 هللا تامر ماقفالاو « دودحلا ةماقإ صاب - ۰

 هلا ىضر ”ةشئاع نع » ةورع نع بارش نبا نع ليقع نع فیفا انثدح ریکب ن یے ا - دلك

 . هنم 6 دمی ناک مثإلا ناك اذاف « می ملام « اهرسيأ راتخا الا _نيرمأ نيب يي یبلا رخ ام : تلاق ان

 “ن منيف + هللا تامرح "كن ىح طق هيلإ ین یش ىف هفتا ما هللا

 نب ىمأ نيب زا هللا لودر ریخام م ةا گر دح هيف رکذ ( هللا تامر ماقائالاو دردحلا ةماق) باب) هلو

 ملام د ایه هل وقو 6 بفانلا باک نم « 2 ىلا ةؤص باب هى قوئسم هحرش مد دق و ۾ امهر ذآ راما الإ

 نیصآ نيب هلوسر ریخمال هللا نال هلا نم سبل ريبختلا اذه : لاطب نا لات « مث نكي مل امد ىلعتسملا ةباور ىف« مآب

 ایش هسفن له ناسنالا بجوأ ول اک مومذم هناف ولذلاک مثالا ىلا لوم اءهدحأو ندلا ىف ناك نإ اإ ۳7 امو د أ

 ايئدلا رما £ رييختلا دارملا : نیما نبا لاق « بهرتثلا نع هب ادیصآ مال ىنلا ی مث نهو « هنع زجمف ةدایعلا نم فاش

 كلذ نأ امم لند ۰ لوا لاط, نا هلا راشأ امو « لاو انيك 03 اياوث مظعا ناك بعص اءلكف ةرخالا سأ امآو

 هتلثمأو رهاظ وهو یمدالا ريخزلا لعاف نأ برفالاو 0 اريدك مثالا ىلا ىا دق اهرومأ ضدءو نال اين دلا دومأىف

 رفاكللا نم ردص اذا امسالو ةريثبك

 "يلا ملک ةماسأ نآ “اع نع ۵ "ةورع نش بام نبا ن٣ ثلا انثدح دیا ولا وبآ شی — ۷

 ٠ فیرشلا ىلع نوکرتیو ميضتولا ىلع ”دحلا نوديقي اوناک مپآ کلبق ناك نم كله امن: : لاقف « ةأرما ىف قي

 « اهدب تمطقلا كلذ 'تلمف ةمطاف ول هرليب ىسفن ىذقاو

 قو عیضولا ظفاي ده عقوو صقنلا وهو عضولا نم وه ) عیضولاو فو رشآا لع دریا ةءانز باب هلوق )

 نم ىئاسنلا اا حوضولا ظفاب هاور دقو ‹ ثيدحلا اذه ق رثكالا ةءاور یهو فیل .ظفلب هلت ىلا قبرالا

 یاسنا عقوو ¢ ةوقااو ةعفرلا ند فرشلا مزل 1 نيالا لباقي في رشااو 0 یرهرلا نع ةءمأ ۳۸ لع اسآ قرط

 ثيألا انثدح ) هلوق . یملایلعلا وه ( ديلولا وبأ انثد ) هلوق . « فيعضلا نودلا د ظفاب نايفسل ةياور ىف انا

 كلذ ضراعي الو « بامث نبا انثدح و دحا دنع ثلا نع مساقلا نب ماه رعنا نآ اور ف ) بامش نبا نع

 هنأ ىلع لوصف فاتع نوف ايا ظفا نال درادوبأ هجرخأ امن باش نبأ نع سا و» نق كثرألا نم اص نآ ةاور

E:نبا ةياور ف( هو رم نع) هلوق. كلذ حضوأسو ةطساوب ین اما ظفالاب هدعو لوألا لفالاب ةطساو الر يسالا  

 وه (ةماسأ نأ) هلو ۰ حتفلا ةرزغيف هقايمم یه دو « ريبزلا نب ةورع یربخآ 2 بارش نبا نع سا و نع بهو
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 ٠ يملا نع هريغ هاورو ٠ ارصت دسياولا یا هاور اذلكه ( ةأ ما ن مو ىنلا ملك ) وق . ةثراح نب دیز نبا
 نوکرتب و هربدقن فذح هيفو ىنءم شكلا نم رذ یی اذک ( فيرشلا ىلع نوک رود ) هلوق ۰ هدب بابل ی اک ال رطء
 یلعف ول ردةتلا : نینلا نبا لاق . رثك الا اذک ( ةمطاف وا ) هلوق ٠ دحلا هيلع نوهبقپ الف فيرشلا ىلع دملا ةماقا

 ىف اذک  ةمطاف نآول » ىرخالا قيرطلا ىف ءاج ام ىدقنلا ىلوآلا : تلق ۰ ممالا نود لعفلا اءايول نآل كلذ ةمطاف
 درو نأ فذحر ةءاطرش اه ولو « عضولا اذه ريغ ىف عيدحلا اذه قرظ راس یف ةت ا یهو انه ین ہشکلا ةياور

 ركذأ دقو « نامع لدأ نأ ول ريدةّلاف ىلوسر مهاتأ نامع لهأ ول لسم د:ء ىذلا تدل لر هلرقك اريدك ابعم
 نا ةياور فانه تبأث كلذ ناف هيلع راكثاالو « نآ فذح انه هدارا نيالا نبا ىلع انخریش نم حار ثلا ضەب

 یاسنلا دنع بام نبا نع دشار نب قحس) ةياور ىف عقوو « ىنسألا ةياورىف وه اذکو « ینهدگلا ريغ نع رذ
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 ناطاسلا ىلإ مفر اذإ دما ىف ةعافشلا ةبها رکا - ۲

 نأ اع 421 يذكر ةا نع» و ر نع بارش نا نع تيا ا لایاس ن ف ام — ۸

I 7 ٍ 1 ۰ 5بج ”ةماسأ الإ هياع ئرتجم نمو لاب هللا لوسر ایف ركب نم : اولاقف تقرس ىنلا ةيمرزحلا فرا منه يرق 4 - ۳ 1 " 

 سانلا اهيأ اي : لاقف بعق ماق مث ؟ لا دودح نم ردح ىف منشنآ :لاقن هلي هللا لوسر کف ؟ هل فا لودر
 . دا هيلع اوماقأ موف فا قرس اذاو « هکر "فیرشاا قرن اذإ اوناك معا ماب ناك نم لَم تا ۰ اد تیپ ۰ ما صرع نم ۵6 ص و - رو

 « اهدي "دمعت ملعقا تقرس دمع تاب ةمطاف نأول هللا ماو

 دح ىف عفشنآ ر بالا ثيدح ىف هقاطأ ام ديق اذمك ( ناطاسلا ىلا عفر اذإ دا ىف ةعافشلا ةيهارك باب ) هلوق
 بور لسم ف وهو « احرص هقرط شعب قادرو ام ىلا راشأ هلاکو » هيأ اع رص ديقأ ساا و « هللا دودح نم

 اذا دودحلا ناف دح ی عفش ال : امف عفش اا ةماسال لاق 22 یا نا و هيفو هيلا ترشآ ىذلا تب ىبأ نبا

 امف دودحلا اوفاعت و هعقر هدج نع هيبأ نع بمعش نب و رمع ثردح نع دهاش هلو « كرتم ۳ سولف "ىلا تا

 هادو ماجلا دص را ۳ ناطل- غلب 1 ام دا نع وفا 1 دوو وبأ هل مجر بجو 5 لوح نم ىنا ۳ منيب

 دشار نب یگ قب رط نم اما هدو دحأو اضيأ دواد وأ جرخاو ۰ حیحص بيعش نب ورمع ىلا

 هللا درد» نم دح نود هع ازش تااح نم د لودي 2 هللأ لوسر تورج : لا روع نبا ile جرخ لاق

 نم دهاش عوفرمللو « افوقوم ريع نبا نع هم حصا رخآ هجو نم ةيش ىنأ نا هچرأ و « هما ىف هللا ءاز دف

 نع ةايحما یا ق:رط نه لب وبآ جرخأ و ۳ هکدلم ف هلأ :أضدقأو لو قارطال طسوالا ف ةر ره نآ تل لوح

 اولاق » ايف ةصق رکذف « قراسب ی" قلي هللا لود نأ و ا-مؤ ةصق رک ذف قراسإ ىلأ اياه تبار : راعم ىنأ
 نإ ةوره نع ىناربطلا جرغأو € کاپ دردخلا نع ون یالا موس ناطلس كبذ لات 0 تو الزآ هللا لوسراب

 ¢ عفشملاو عفاشل هلا نعلف مامالا غلب اذأ لاو مامالا خلب ی هل لوقت ¢ ةف عفشف راس ريبزلا قل ١ لاو رب زلا

 ريب زلا نع نمسح دلاسا ةءاش ۹ نبأ دنع رهر « ةفثر عم عطقنم رهو هوك ريبزلا نع ةعيبر نع ًاطوملا جرخآ و



٩ A۸دودا بانک -  

 اوذخآ سرلاو ارامعو سامع نیا نا ةء ركع نع حیحص دنسب و ؛ كلذک ءوح لک نو نسمح رخآ ددوو فوفوم

 نأ كرسل تنا تناك ول اما كل مأ ال : لاقن , لبس يلح نيح متمنص امشب : سابع نبال تان هليبس اولخن اقراس

 لصو اذافىلاولا ىلا لصي مل ام اوعفشا » ظفلب اعوفرم الوصوم ريبزلا ثيدح نم ىطقرادلا هجرخأو. كليبس ىلع

 ىبأو دمحأ دنع ة.مأ نب ناوفص تیدح كلذ ريغ بابلا فو « دماا وه فرقوملاو ءهنع هللا افع الف انف ىلاولا
 لبق ال له د ب ىبنلا هل لاقف حطة ال نأ دارأ مث هؤادر قرس ىذلا ةصف ىف م اهلاو هجام نباو ىئاسفلاو دراد

 لوس رای: اولاقف هيلع افسأ هسنم اوا رف همطتب كي ینلا مأف قرس ىذلا ةصق ىف دوهم نبا ثيدحو « هب ییثأت نأ
 اذإ مامالل ىغبني هنا , ميا لد ناطیشل انا وعآ اونوک-تال ؟ یتعنع امو و لاقف , هءطت تهرك كنأك هللا
 هححصو دمحأ هجرخأ افوةوم جرخأو « ةع وفم ةصف ثيدجلا فو «رغملا بحي رفع هقاو « هميقي نأ دح هيلا یا
 زاوج هنم دافتسيو . داود وپآ هجرخأ «دودحلا یف الا مهتالذ تآيبلا ىوذ اولبفأ  اعوفم ةشثثاع ثيدحو املا

 ىف ةدراولا كثرداحألا رئاس هيف لغدو < قافنالا هيف هريغو ربلا درء نبا لقن دقو . ريزعتلا ىضتوي امف ةعاضداا

 نبا باحصا نم ظافجلا لاق اذک ( ةئ نع ) هلوق . مامالا خابي ملام ىلع ةلوحم ىهو ملسملا ىلع رتسلا بدن

 ثیدح رکذف « ةلس مأ نع ةورغ نع بام نبا» لاقف ةلمباا یکی رصانا سوق نب رمع ذشو «ةورغ نع باهش
 ما تیدس نم ىنعي« سيق نب رع ةب درفت : لاقو ینارطاو ةةرسلا باتک ىف خیشاا وبآ هجرخأ ءاوس بابلا
 مدقن دقو < ةرومثملا ةليبقلا ىأ ) اشر رق نآ ( هلوق . ةعامجا ةراور با رصلا : « لاعلا د ىف ىنطقرادلا لاق . ةلس

 یا ةصقلا كردأ نم ده مب دارملاو كلام نب رف هنأ رک لا نأو بقاذملا یف هيلا اوم سن | ىذلا شی رقپ دارملا نایب

 رمالا ىنمعأ لاقي ءاهتم عقو ام ببسب ۸یرذ مهتديص وأ امه مهلا عبلجأ ىأ (ةأرملا مهمهأ ) هلوق . ہک رک ذت
 ةنرسلاب قلمتلا اهرمأ یا «ةأرملا نأش مرا م دنسلا اذهب ثيللا نع ةریت ةياور نم بقاذملا ف یضمو ؛ ىنقافأ ىأ

 « لب هللا لوسر انيت أف كلذ انمظعأ ةأرملا كلت تقرس ۸ د املع هينا ىنآلا دوسلا نب دوعسم ةاور ىف عقو دقو

 ةمشخ كلذ مرماظعإ بيسو ۰ رع طدر بعك نب ىدع ىنإ نم وهو « شبرق نم رخآ نطإ نم روك ذا دوعسمو

 لزنو « مالمالا لبق مدن» امولعم قراسلا عطق ناکو « دودملا ف صخرب ال يلب ىنلا نأ ململ اهدي عطقن نأ
 ةصآ رک ذف ةقرسلا بيسو ةياهاجلا ىف عطن نا اياب یلکلا نبا دقع دقو . هيف لاحلا رمتساف قراسا عطقب نآرقلا

 دبع نبا فوع ةقرسا ىف عطا نم رکذو ٤ طب یبنلا دج باطلا ديع دم٥ ىف وعطف ةبعكاا لارغ اوقرت نيذإا

 (ةيموزخلا ) هلوق ۰ كلال قباسلا افود نأو امهريغو مو« نب دعس نب ىدع نب سإق نإ سیقمو موزع نب ورم نر
 « بلاغ نب یا نب بمک نب ةرم نبا ةلاشم ةمجعم ءاظ اهدعب فاقلاو ةيا اتحتلا حتفب ةظني نب مورخ لا ةبسف

 ملم نب د۶ نع ةيمأ نب لیعاعا ةياود ىف عقوو . فانم دبع ونب هيلا بس ىذلا ةرم نب بالك وخآ موز#و

 نب دوسألا تنب ةمطاف حیحصا ىلع ةأرملا ممأو « موزخع ىنإ نم شر رق نم ةارما تقرس ه ىتاسألا دنع ىذلا وهو

 جوز ناك ىذلا لءاجلا ىنادصلا دسألا دبع نب ةلس ىبأ ىخأ ثنب یهو مور نب وړ نب هللأ دبع نو درمالا ديد

 ليقو . ةبحص هل نأ معز نه موو « بلطملا دوع نب ةزدع هلتق ردب موي ارفاك اهوبأ لتق , عللي ىببنلا لبق ةيلس مآ
 قرخأ 5 لاق جي رج نا نع قازرلا ديع هجرخأ ةروكذملا م تأ یهو دسألا دبع نب نایفس تنر وربع مآ م

 نظ م د ها هنأ هفايس ىف كلذ خم عقوو . لضغم اذهو « دالا دبع نب نايفسنب ورم ما اما مآ نب رشب



 ۸۹ ۷۸۸ ثيدحلا

 تملكف اءاح تقرس امال اعدي مر هللا لوسر عطق ىلا یه دسالا دبع ن دوس#لا تاب ةمطاف : « باعيتسالا و

 قيرط نم تاقباملا ىف امتجر ىف دعس نا كلذ قاس دقو : تاق . ثيدحلا . مالغ وهو ایا عفش ةماسأ شر رف

 الد تقرس دسالا دوو نا دوسالا تنب ةمطاف نا د «ءفر تبا نآ نإ بو نع یدنکلا هللا درع ن حاجألا

 قبرط نم « تامهلا» ىف یرصال ديعس نب ىنغلا دبع دروأو . ثيدحلا ءاوءةعآ اف ل هللا لوسر درع ىلد

 وا قلم ىنأ یخآ تاب دما ىبأ تاب ةمطاف ترس لاو ق.ةث نع ىدا راع نع لېک د, a نب یحن

 درسالا تنب هلوق نيب ةافانمال : لاقي نأ نك-«.و « ىوقأ ىلوألا قب رطلاو . عر دحمل ا , لب ىنلا اهم نأ شيرق

 نباو اضيأ دعس نبا اهرک ذف ورمع مآ ةصز امأو « دوسآلا ابأ دوسألا ةيئك نرکت نأ لاتحال دوسالا بأ تنبو
 اهذخأف رمل ةع تذخأف لوزن بكرب تمآوف اليل تجرخ امنآ اوركذن ىدع نب مثيلا همت و بلاثملا ف ىلكملا

 اودشنآ و « تمطقف مب ىنلا اهب أف « ةلس مآ یوتع تذاءف ب ىذلا اجاوتأ اوعیبصا الف ءاهرقثوأن موقلا

 تادا دلا ىف مدقت دقو « عاد ولا ةجد ىف ناك كلذ نأ دمس نیا اور قو ةرمأ ن ىلعي نب سون هلاق ارمش كلذ ىف

 « نيدنس نم رك أ امهتيب نأو نيتصفلا راغ ررظف « حتفلا ماع تناك دوسالا تذب ةمطاف ةصق نأ حتفلا ةورغ ىفو
 رهاط ناك وربع مأو ةمطاف نيب اهددر نمو « ىزرجلا ناكر ريع مأ ات ىلع رصتفا نم ًاطخ كلذ نم روظيو

 نايف تا ورع مآ ةصق لءچ نکا م نب را هات اب مزح نبا دلقت دقو . دلا هالف ام همت نەر لاوكشب ناو

 یا هإوق . ترس اهنأب ورع مأ هما ف حب رصتآ عوق ول اضأ طاغ وهو« ةنرلا ىف ةمطاأن ةدقو ةي راملا دحج ىف

 دوعسم ثودح ىف قورساا نایب عقدو « حتفلا ةوزغ ىف ۱ هللا لور دبع یف ١ هتءاور سو داز ) ترە

 ةحاط نب دع نع قدسا نب دم قب رط نه م جلا هحوصو هجام نبأ جرخأف . ءاجملا ناب فورمملا دوسالا ىبأ نبا

 هللا لور تيب نم ةفيطتلا كلن ةأرما تقرس ا د لاق اهبأ نع دولا نب دوعسم تنب ةشئاع همأ نع ةناكد نأ

 ىف ثيدحتلاب قدس نبا هيف حرص دقو « نسح هدنسو « هملكا مب هللا لوسر ىلا انّدجف « كلذ انضعا مقلب

 روكا ةشئاع ثیدح دعب ىذمزتاا لاقو «دوسالا نب دوءسم ىور د لأةف دواد وأ هقلع !ذكو ؛ ک الا ةياور

 يآ نب ديزي قيرط نره « ةقرلا باک » ىف خیشلا وبأ هجرخآ دقو « ءاجعلا نب دوعسم نم بابلا قو » انه

 نم هم ةدلط نب دمي نوکر نأ لمتحف امبأ نع ءاجملا نب دوهسم تب هةلاغ نع و لاف ةحاط نب دم نع بييح

 لا نأب منا نکو : ايلح تقرم انآ هيلا ترشا ىذلا تراث ىبأ نب بيبح لسرم ىف عقوو « هثلاع نمو همآ
 یدنع حجر م“ . فرظلا نود فورظاا ركذ ىلا ركذ ىذلاو « اف اع دارأ ةفيطتلا ركذ یذلاف ةفيطفلا ىف ناك

 ةجرخأ امف بااط ىلأ نب ىلع نب دمت نب نسحلا لسرم ىف عقوو « هذيب أس اک و ةاراا هذه ةصق ىف لا ركذ نأ
 یبدحو : ورع لاق « ةأرما تقرس : لاق هزخآ نسحلا نأ رانيد نب ورع قريغأ , جبرج نا نع قازرلا دبع
 ف عقو دقو . ىوقأ لوألا الاو عمجا نكمأ ناق جی نسل ىلا هدنسو « ثردحلا ۾ ةيدكلا باث نه د لات 8

 وبأو لس هجرخأ ءهدحجتو عادلا ريعتست تناك ةروكذملا ةأرلا نأ ر ثيدحلا اذه ىف یرهزلا نع رمعم ةيارر

 سان ةئساأ ىل ةأرما ترامتسا د ظفلب ىرهزلا رع ةزح یآ نب بيعش ةءارر نم یئاسنلا هجرخاو « دواد

 ماشه نب ثراحلا نب نهرا دبع نب 57 ربآ هنو دقو ثيدحلا n تذخآو هتعابف اياد فرماال یهو نوفرعي

 یراب, متن « ۱۲ ج ۱۲ - م



 دردخلا باتك - ° ٩

 ,مايإ اه رام اف الج كريمسل ةنالف نا : تا ةف ةا تراج ةأ سا نا » هيلا حيك دنسا قازرلا دمع هج ۳۹ 3

 تركن أف ىرخألا ىلا تعجرف « ايش كت ر متا ام: تلاقف امثل أف اهل ترا عما ىلا ىلا تءاجف « هارتال تشک

 اهتيب ىلا اوبهذأ : لاقن اعيش . اهم ترعتسا ام قحلاب كب ىذلاو : تلاقف الأف اهاعدف لب ىنلا ىلا تءاجف

 تدحجو ةفيطقلا تقرس نرکن نأ لمتحیف ثيدحلا « تءطقف ام ما و « هوذخاف هوتأف . اهشارف تحن هودهت

 « ىذمرتلا حرش ه ىف انخيش لة ءازا# تقرع یباث ىبأ نب بيبح ةاور ىف لا دحج ىف اماع قلطأو « للا
 اهن] بيعشو رمعم لاقو ؛ تقرس نشار نب ق>-إو ةيمأ نب لیعاع)و سنوب و ثلا لاقف : ىرهزلا ىلع فاتخا

 : انتمو ادنس هيلد فلتخاف ىرهزلا نع یوم نب بوبآ نع ةنييع نب نایفس هاورو لاق « تد>جو تراعتسا

 نع ىرهزلا لأسأ تبهذ : لاق ةنيرع نبا نع ىنيدملا نب ىلع نع - تادامشلا ىف مدقت اڪ ینمپ  ىداخبلا هاورف
 یسوم نب بو هبتک پاک ىف تدچو : لاق دحأ نع هظفح ملف :نايفسل تلف « ىلد حاصف ةيموزخلا كر كوس

 ؛ هنع یاسنلا هجرخأ تقرس اهنا ةنييع نأ نع روصنم نب دمع لاق اذکهو « تقرس اما هيف لاقر یرهرلا نع

 ىنآل هلامو ء ارص هركذف « هعطقن قر اسر 2 ىنلا ىنأ م لاق نکل كلذ ك نايس نع یس رم ن هللا قزر نعو

 « وهام یردآ ال نایفس لق , هرخآ ىف نكل كل ذك نايف نع دحأ هجرخأو « ناهس نع دایع نب دمع نع ىلع

 ةدح# و عانملا ريماسلا ةيمورنع تناك» ظفلب ىرهزلا ند نايس نە ةيوهأر نب قحسا نع ضیا یاسنلا هجرخا و

 نم هجرخأو « روکذلا هدنسب هرکذف « یسوم نب بربآ لق ؟ هرکذ نم نایفسل ليق » هرخآ ىف لاقو تيدحلا

 هعمسإ مل ةنييع نباو : انخیش لاق « تقرس » هيف لاقو ةطساو ريذب یرهزلا نغ ةءيرع نبا نع ةدئاز ىنأ نبا قيرط

 ىسوم نإ بويأ ند هعامسإ حرص و یمو» نب بويأ باتكى هدجو ام] ىرهزلا نم هعمس نم الو ىرهزلا نم
 هلو ةب ىرهزلا نع درفت ارم نأب ةعامج مزجو « مدقن ا « ره ف ڪ ىردأ ال ر نأ ةياور ىف لاق اذذو

 دواد وب أ هجرخأ اک سوپ و « ىئاسألا دند انخرش ه رکذ اک بيعش هدرا لب كلذک سیا و « تدحجو ترامتسا »

 ةيلع تهت اک هظفل قسا مل نکل سأو نع ثدلل یراخبلا هقلعو « هلع ثیاثا نع علا بز اک خاص یا ةياور نم

 نبا هجرخآ یرهرلا نع یرهزلا ىخأ نبا هاور كلا ذدكو « سا وب نع هأور دیعس نب بیش نأ قوبلا ركذ اذکو

 نیش دا نأ یل حفتا یذلاو « هدي ىف ةناود وبأ هلصا جرخأو « هيلا هدنسب یضاقلا لرعاعما نع هفنصم ىف نعأ

 ةفئاط لک ترصتناو < نيثيدحلاو هنع س وب ثدذ « اذه ةراتو اذ ةرأت ثدح ناكهنأو ىرهزلا نع ناظوفع

 قيرط نم هحيمص ىف ةناوع وبأو یناسنلاو دواد وبآ جرخأ دقف ,نيثيدحلا دحأ ىلع سأوي ريغ ىرهزلا باععا نم

 هجرخأو « اهدي مطب هب ىنلا ماف هوو عاتملا ریتم تناك ةمو زاغ أما نا د رمع نیا نع عفان نع بورأ

 ءايلعلا رظن فلتخا دقو « ایلح ترامتسا » ظفاب عفان ند رمع نب هللا دیبع نعرخآ هجو نم اضبآ ةناوعروأو ىتاسنلا

 هنأ ىلا روج بهذو «ةب رهاظلا نم مز - نبا هل رصتناو قحسا و هنع نيتياورلا رپشآ ىف دحأ هرهاظب نحن كلذ ىف

 ۰ مچرآ « ترس هائود نم ةءاور نأب ثيدحلا نع اوباجأو « اضیا دحأ نع ةياور یهو ةيراعلا دحچ ق عطقي ال

 « ةاورلا ریهامط ةفل نع ةذاش رمعم ةياور نأ ىوونلا لقنف حجرا امأف ليوأتلا نم بر ضب نيتياورلا نيب عاب و

 :ىطرقلا لاقو . ام درةناارمعم نإ ليق : ىريطلا بح ا هعبتو ةيشاحلا ىف رذاملا نبا لاق و . ام لمعي ال ةذاشلا و : لاق

 ىلع هعباتو . ظ'فحلا 20 ا نيب نم هدحو رمعم ام درفنا دتف  دحجلا ةياورنع رهشأو یک أ تفرع اأ ةياور



 هوا 0 ٩۷۸۸ ثيدجلا

 وهو « ضایع ىضاقلا هضعبل هقيس : تاق . نيثدعملا لوق اذه . هطعو ىرهرلا ىخأ نب اك هظف ىدتقي ال نم كاذ

 هقفاو نم نأو رمعم درفتب مري مل اياع فقو ولذا رمعم ةقفاوع سوی و بيعش ةياور ىلع فقي مل هنأب رعشإ
 بيهش نرف هنأ نیژدحلا ند دحأ نع فرعءبال ذا نيئدخالا كلذ ةبسآ ىطرقلا داز الو هط# و یرهزلا یخآ نباك

 عفدأ سنويو ابيعش نأ ىلع نوقفتم م لب ىرهزلا یخآ نباب ىمو» نب بويأو دید نب سنويو ةزح ىبأ نبا
 ىلإ ةبسنلاب حيجرت ىرهزلا نع فالتخالا اذه ىف سيلف كلذ عمو , هيخأ نبا نم ىرهزلا ثيدح ىف ةجرد

 عفدي ال اذهو ؛ له ا درفنا «تدحج , ةياورو اهيلع اةفثم « تقرس » ةياور نوكأ الإ هدع ةاورلا تالتغا

 رمعم ىلع فاتخم مل : لاقن ىطرقاا مالک سكع نيثدحلا ضع! نع ءاج دقو « نيتياورلا نيب نكمأ اذإ مهلبا دقت

 اناك نإو سنويو ثيللا امأو , ىرهرلا ىخأ نبا اء,ةفاو دقو ؛ ىرهزلا ىف ةلالجلا 2 اغ ىف امهو بیعش لع الو

 ظفحلا ىف برعشو رمءم نودف دشار نب قحسل و ةيهأ نب ليعامسا امأو « هيف امام فاتخا دنف كلذك یرهرلا ق

 نم ىلوأ رب عمجا نيمو ناةيرطلا لداهتیف اذه ىلعو « مدقت اک یسوم نب بوي | لع فاتخا اذكرو : تلف

 « نیتفلنخ نيتآ سال ناتفلتع ناتصق امه : هريغو مزح نبا نم مدقت اک مرضعا لاقف ‹ نيقيرطلا .حآ حارطا

 « هلا دودح نم دح ىف حفشتال د هل لبق نأو عفش هنأو ةماسأب ارهفشتسا مبنية اعلا نم لک ىف نأب بقعتو

 باجأو , نيتصقلا نمز دحتا نا امسالو یرغآ ةرم كلذ ىلا دومی مث كلذ نع دكؤاا ىهنلا عم ةءاسأ نأ دعبيف

 دحج ىف ةعافشلا نأ نظف مدقت ةفرسلا دح ىف ةعافشلا نع رجزلا نوكي نأ زوو ىن نإ زوج هاب مرح نبا
 نع رذنملا نبا کسو. نیا( حالا فوض ی الو" ا, دحلا هيف نأو بیجاف حف دق هيف دحال نأ و زءاج ةيراعأا

 لوقن كلذب و : لاق « ةيراءلل ال ةفريسلل تعطةف تقرشو تدحجو تراءتسا ةدحا و ةأرمال ةصفلا نأ ءالملا ضء)

 دحجلاو ةيزاعلا ترك ذ الو : رذناا نيا هاکحام ىلا راشأو فالخلا ىكح نأ دعب « نئساا اعم » ىف ىباطخلا لاتو

 تقرت كلذ امنم رثكامل اناکو « ةيموراع امنأب تفرع اک كلذ شکت تناك ذا اهتفص صاخ اهل افي رمت ةصقلا هذه ىف

 دحج ركذ نم ةياور لمحت : لافف قوبلا مهنه ةعاج ى اطخلا نم باوجلا اذه ففلق و . اماع تأرمتو ةفرسلا ىلا
 لافو ۰ هالماا نع ىووالا مث ىرزاملا هلقثو ءموحت یرذنلا لاتو . ةفرشلا ىلع عطقلاو كلذب امفیرعت لع ةيداجلا

 ىذلا ثيدحلا.رخآ ىف هلرق اهدحأ : هجوأ نم ةيرالا دحج لجأل ال ةفرسا ىلع تعلق اهدي نأ حجت ٠ ىطرقلا

 ابعطن ناك ول ذا « ةقزسلا ف تءطق ةأرملا نأ ىلع ةعطاق ةلالد هيف ناف « تقرس ةمعاف نأ ول و ةيراعلا هيف تركذ

 یا هيلا راشآ دت اذهو : تلق . ةيراعلا تذحج ةمطاف نأ ول : لافاو « ابغال ةق رسا ركذ ناكل دحجلا لجأل
 قیرطب نکحب مل ولو هيلع تبث اذا اثیش دحج نم لك عطق بچول ةءراملا دحج ىف تمطق تناك ول اهنا . اض ۱

 : تاق . یوق ثردح وهو « مق بیتنم الو ساتخم الو نئاخ ىلع سیا » ثیدح كلذ ضراع هنأ اهثااث . ةيراعلا

 نیا حرضو ؛ همفر راج نع رب زا یا نع حرج نبا قيرط نم ىذهرتلاو ةزاوع وبأ هحصعو ةعبرآلا ءجرخأ

 خرج نبا نأب ةرادوبأ حرض دا « ةياورلا هذه میضم) مدد ۰ ربا زلا ربآ یرخآ هلرقب یاسنال ةءاود ف جرج

 ىف یدع نبا لقنو ؛ تایزا نيابي نم جا وج نبا هسعص اما دمحأ نع ینابو : لاق « ريبزلا نآ نم ةعمسإ مل

 نم ظافحلا ءاود : یئاسنا لاقو , ریب زا ىبأ نم جبرچ نبا عمسي مل : اول مآ ةنيدملا لهأ نع « لماكلا »

 نی عباتم هل دچو نکل : يف . هرس هبسحا الو ین رخآ م٥ دحأ لق مف ريب را ىبأ ند هنع جیرچ نبأ باصصأ



 ۵ ردحلا پانک ملا ۵ ۲

 دقو اأ سادم ريب زا وبآ نکل « ريبزلا ىبأ نع لسم نب ةريفملا قيرط نه اًضيأ ىئاسنلا هجرخأ رب زاا یبآ

 اومجأ دقو « ثيدحلا ىوةف رب زا ىبأ ةعب ادع راج نع رخآ هجو نم نابح نبا هجرخأ نك « واج نع هنهاع

 قراسلاب هما هنأك < عطقي سلتخلا : لاق هنأ ةيوامم نب سابإ نم رذأملا نبا لقف « دش نم الإ » لمعلا ىلع

 اوعجا و « ةيراعلا دحاج عطف نم رك ذام الاو « يلا ف هب حرصام یالخ هناکاو ةيفخ ذخآلا ىف امرک ارتنال

 نم هر هضراعو . لعا هقا و قرط عطاق ناك نإ الإ بنا ىلع الو كلذ ريغ ی نئالا ىلع عطق ال نأ ىلع

 ني. عیهجیف ةفرسلا مما ف لخاد جلا ناف , هه رملا نيبو ةب را ملا حج نيب ینادن ال : لیلا م نا لاف فلاخ

 هب باجا ینلاو لاق . هدعإ نخ الو لاق اذک « قرم دحجلا ىلع ارةلطأ تقرس اولاق نيذلا نآب نيتياورلا

 نیتیاورلا ىدحإ ىف هيترتو ثيدحلا ظفل نأ هرقب و « هب لومعم فصولا ىلع بترملا سا نال دودرم ىباطخلا

 نم لکسف « ةيل اپ رشي فصولا ىلع کحلا بیترتو « ءاوس دح ىلع دحجلا ىلع یرخ الا فو ةقرساا ىلع عطقلا

 نبأ ثادح قايس نأ كاذ در وب و « هدارفنا ىلع ةيراءلا دحچو ةفرساا نم لک عاعقلا ةلع نأ ىلع لاد نيدءاورلا

 هةرط نم تدجوام طبا و  كاذ ىف تعطف اهنأب حي رصتلا هيفو « ةماسآ نم ةعازشلا الو ةقرسال رك ذ هيف سيل رع

 ايل كلذ نم ترامتساف لكي هلا لوسر نمز ىف ىلحلا ريمتست تناك ةأ رما نا » هل ةياور ىف ىئاسسألا هجرخآ ام
 « لعفت ملف . ارارم , اهدنعام دؤتو ىلاغت هللا ىلا ةأرما بقل : لاف مس هقا لوسر ماقف « هتكمما م هتعمجف

 یرام:سا موز ىنب نم ةأرما ناو بيسملا نب ديعس لسرم نم حمرص دنسب یناسنلا جرخأو « تءطقف اهب ماف

 لاق ديعس ىلإ اضيأ حیح دنسب قازرلا دبع هجرخاو « تماعقن ی ىنلا اب أف , تدحجل نمانآ نال لع ایلح
 اموراعاف اذک مكن وريعتسي نالف لآ نإ تلاقف اسانآ تنأ دن شرق تویب نم مبظع تاب ف ةأ ماب یھی ينا او

 « ةدمعلا » بحاص عیفص : ديعلا قيقد نبا لاتو « < يلي ىنلا اهمطتف « یه تركنأ مث ءاوركناف كئلوأ اونأ مث
 تناك له امف فلتخاو ةدحاو ةصق امآ ىضتقي رمعم ظدل رکدف ظفل ىفو لاق مث ثوألا ظفلب ثيدحلا دروأ ثيح
 تناك ظفا ىفو : لاق مث تبللا قيرط نم هاجرخأ ىذلا ظفللاب ةعئاع ثيدح دروأ هن ال ىنعي « ةدحاج وأ ةفراس
 ىف ةجالافاذه ىلعو : لاق طقف لسم ىف رمعم ةياور هذهو ءاهدي عطقب يب ىنلا أف هدحم و عاتملا ريعتست اما
 ةدحاج ام یور نم حیچ رتب هيف محلا تدب الف ةدحاو ةمقاو ىف فالتخا هنآل ةفيعض ريم سلا عطق ىف را اذه

 حجرتيف هيلع قفتم ةقر هلا ف عطقلاو « نيرمألا بجسب هست ابنآ حصیف هسكع اذکو ىنعي < یرخالا ةياورلا ىلع
 تمئوةصقلا نأ معذنم ىلع درلا مدقت دقو  یرظن ىف قرطلا ىرقأ هدهو : تاق. هيف فاتحا دحجلا ىف عطا ىلع

 دحج ىف عطقلا تبث ول هنأ ىف ىبطرفلا هركذ ىذلا مازلالاو « ثيدحلا اذه ىلع مالک لئاوأ ین اتعطقف نيتأ مال

 ريغدحچ ىف ةي لوقي ال ةيداعلا دحچ ىف عظقل اب لری نم ناف ؛ اضيأ ىرق ةيراعلا ريغ دحج ىف عطقلا مزال ةيراعلا

 قرفلا نأب مةلا نیا باجأو  قالطإلا ىلع دحجلا ىف عطقلاب دحأ لقي ما هيلع قتلا ىلع هيف فلتخلا ساقيف ةيراملا
 زر ريغ نم سلنخلا فالخ ةيراعلا دحاج كلذکو هنم زارتح الا نكمال قراسلا نأ اهريغ دحج وةب راعلا د>ج نبر

 هيلع ءىشال دحچ اذا ريعتسملا نأ ريعملا لع ولف « ةيراعلا ىلا سانلا نيب ةمسام ةجاحلا نأ كش الو : لات , بهتنملاو
 نوکی كلذ ناف عطقب هنأ لع اذإ ام فالخم , ةعيرشلا ةكح هيلع لدتام فالخ رهو ةيراعلا باب دس ىلا كلذ رجل
 , نئاغ ىلع عطق ال نأ ىف رباج ثيدح تبث اذا ةجح اهدرجع, موقنال ةبسانم یهو ؛ ةيراملا رارمتسا ىلا ىعدأ



A۴ ٩۷۸۸ ثيدحلا 

 ىف فرصت مث هم راعتسلا اعدام هريسغ ناسا ىلع رامتسا ن٤ حعقا صفع كلذب لاق نم ضءب اذه نم رف دقو
 (ةيبات). ةيفغ لالا فغأ ىف قراسلا ءةءكراشك لب ةن ایا درج« عطقرال اذه ناف « ام باوط م اهركسأو ةيراعلا
 نمو هنع لاؤسلا رثكي ام ىلع حاصن تقرس ىلا ةيمورخملا ثيدج نع یرزلا لآسأ تيهذ : مدقتلا نايفس لوق
 قبررط نم یزهرپمارلا دمتى بآل لضافلا ثدحملا باتيك ىف انيأرف « نايفس نع ةاورلا ضعب كلذ حضوأ دقو  هیبس
 عم امأ : لاق ؟ ىرهزلا نم تعم ک ةئييع نب نایفسا تاق : لاق .سرد] ن دمي قرغأ ذيزملا دبع نب ناجاس

 : تلقف دومع ىلا سلاج هبانأ اذاف ةبيش ىنب باب نم اموب تلخد « دحاو ثيدخ ىدحو امأو . ىصحأ اف سانلا
 انف , مق : لاق مث یمااب یرجو برضن لاق , اهدي مب هللا لوسر عطق ین ةيموزخا ثيدحح ىنئدح ركب ابا اي
 راطضاف هغلبي لف ىهحلاب هامرف عمسإ ملف هاعدف لجر رف « امكن تمقف لاق « هرک ام انیلع مدقي دبع لازب
 بولا نب ديعس یخ آ » لاقن تیغ « لات : لاقف ىلا رظنف . هتجاح ىنعقف هاناف هل هةوءدف « ىل هغدا : لاقف لا

 ىذا نم كل ريخ | ذه : ىل لاق مث « ثيدحلا « رابج ءاجعلا : لاق عام هقا لوسد نأ ةريره ىبأ نع ةلس وبأو
 نم اولاقف ) هلق . ةصقلا نودب نايفس قيرط نم ةمب رالاو سم هچرخآ ريخآلا ثيدحلا اذهو : تلق . تدرأ
 ىف ىناثلا ىل» لديام عقو دقو « ءادفب امإو ًاوذع امإ عطقنال نأ ايف هدنع عفش ىأ ( لر هقا لوسر اهن ملکی
 ۰ ةيةوأ نيب رأب امدفن نحت : انلقف 2 ىذلا ىلإ ان » كلذ انمظعا هلوت دعب هظفل و دو.آلا نب دوعس» ثيدح

 هنأب لز ىذلا فیسملا دلاو ىتفأ نم كلذ نظ اك ةيدفلاب طةسي دحلا نأ اوزظ منأکو ۰۱۸ ريش ربطت : لاقف
 نأ د ورع نب هللا ديع ثيددح نم دحأ د !دهاژ اذه دوم ثري تدجوو . ةدیاوو هاش ةا هلم یدو

 ما نوكسإ ) هياع "”ىرتص نمو ) هلو ۳ امد ن: ا-مهوق امن لي هلا لوسر دې یل تق رم ةا ما

 ىف عقوو . دم ا عم ءارلاو يا حتف ذو<و « ةزدحلا حتفو ءارلا نوكسو ميلا مضإ ةأرجلا نم لعّتفي ءارلا رمكو

 هلرقب باجأ یالا هغ < ملكي نم » هلوقب میفتسا یالا نآل حضوأ وهو « هيلع "یرتم نمو اولاقف » ةبيتف ةياور
 ىلع ةفطاغ واولا : یباعا لقو ٠ ةءاسأ الإ هل ,ىرتحيام ینهلا و ‹ لالداب مادقالا یه ةأرجلاو « ءیرت نمو د
 ثا د ىف عقوو . كلذ ىلع رس# ورف لالدإ هءاد هل ةماسأ نکسا « هتبابا دا هياء "ی رتجال هر دقت فوذحم

 ةياور ىف عقوو « ةماسأ انيتأ غم هقا لوسد لوق نيا انس اللف د اه ري ربطت هلوق دعب د والا نب دوعسم
 ”ىرتحي لف و تادارشا ىف یموم نب بويأ ةاور قو او ىأ « ةءاسأ ىلإ مهو عرف » حتفلا ىف ةيضاملا ساوب
 دع نب رفهج قيرط نم دعس نبا هج رخأ ام كلذب ةءاسأ صاصتخا ىف بيا ناكو « ةماسأ الإ هملکب نأ دحا
 یا هافا ديدشتب « همفش عفش اذإ ناکو« دح ىف عفشتال : ةماسال لاق لص ىنلا نأ و هيبأ نع نيسحلا نب ىلد نا
 هللا لوسر بح ) هلوق . (ةمقشإ 2 هللا ل وسر ناكو , تبا ىبأ نب بیبح لسم ىف مقو اذکو ‹ هتعافش لبق

 هان هبحأ نإ ما د ۱ ىنلا لوقب حیملت كلذ قو ۰ موسقم یع# مآ لدم بوبحم ین ةلهبلا یکب (
 مالکسا قو « ةماسأ هماكدف , ةبيتف ةياور قو ؛ بصنلاب ( وب هلا لوسد ملكة ) لوق ٠ بفانلا ىف مدقت دقو
 سنوي اور ىف عقوو « هماکف و ىلا ىلا ةءاسأ ءاج كلذ ىف هولك ف ةهاسا ىلا اوءاجخ هرب دقت یو امد ءیڈ
 هل رذءآ نوکسیا هل حوفشملا ةرضع عفشي عفادلا نأ ةياورلا هذه تدافأف « امف «هاکف لرب ها لودر اچ ی
 یا ةدحوملاو یازلا حتفب « هریرف هماک.ف ه ةيءأ نب لرعاا ةباور نم یادنا داعو . هنءافش لرقت ل اذل هداه
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 هآرو ةماسأ لبقأ ايلف » تباث ىبأ نب بیبح لسم قو « هماكي رهو د یاسنلا دنع بیمش داز ء كلك هللا لوسر

 یداکنالا مابفتسالا ةزههب ( هقا دودح نم دح ىف عدلا : لاقف ) هلوق ۰ « ةماسآ اي ینماک :ال : داق جی ینا

 « هللا لوسرأي ىل زما : ةماسأ لاقف و بیمشو شاوي داز « كلذ لبق دا ىف ةءافشلا عمم هل قوس ناک هن

 « ةلس ما تذاعف 0 یفآ ۳ ىتأف « تقرس موز ىنإ نم ةأرما نأ ١ ىفاسنلاو مم ددد راج ثيدح ف عقوو

 وبأ هركذو« راج نع ريبزلا ىلأ نع هللا دمبع نع راس ن لةعم قورط نم هاجرخأ تراجتسا یآ ةا لاذ

 لوسر تنب باید, تذاع » رباج نع ںیہرلا ىبأ نع ةبقع نب یموم قبرط نم الوصوم او ؛ اقيلعت دواد .
 تاب بنيز نأب ىذمرتاا حرش فانخبش هبقعتو « امن لكب تذاع نوک نأ زوج : یرذناا لاق« کب هللا

 نامت ةنس ناطهر ىف یهو حفلا ةورغ ىف تناك مدقن اک ةصقا هذه نال ةصقلا هذه لبق تام تناك لب هللا لوسر

 ما تاب یه وی ةر بنیذ, تذاع امن دارملا لملف ةنسلا نم لولا یداج ىف كلذ لبق بنبز توم ناکو
 الا هتبیر امتركلا ًازاجم رو ىنلا ىلإ ةلس مأ تنب بايز بست وأ : تاق ء ةاورلا ضعا لع تفدصتف ةلس

 ةيقع نب یوم نه دانزلا ىبأ نبا قيرط نم ثيدحا اذه دحا جرخأ دقو : انخيش لاق مث . فيحصت هيف نوكي
 ىنأ نبا لاق : هرخآ ىف لاقو « تاب ظمأ فذحو ةروسکم ةدحومو هار « هک ین ببب رب تذامف و هيف لاو

 ىلع لدي اه ترفظ دقو : تلق . اههدحأب تذاعف ةماس بأ نب رعو ةلس ی آ ن ةلس عقلي ىنلا بیبر ناكو دان را

 ثيدحلا رک دف - ةأرما تقرس لاق و لد نب دمع نب نسحلا لرم نم قازرلا دبع جرخاف هان یا نب رمع هنأ

 ۳ اهدي تعءطقل دع تاب ةمطاف تناك ول : لاذ ۾ یک ۳ 1 هبأ ىأ : 2 ین لاقف ةلبب ىبأ نب ربع ءا هاو

 نيدياورلا نيب ةافانم الو : تاق . دسالا دبع نب دوسالا یاب امآ كدا مف :نسحلا نع یرارلا راثيد نب ورع لاف

 اما و . امم“ امجوزو اهتيبرق ابنال كلذب اهصتخاو اهدالوأبو ةلس مأي تراجتسا انآ لع لمح هنا « راج نع

 ةصن ىف ةقرول ةجيدش تلا 6 وهو < هيبأ ىخأ هع أب یرف الإ و « نسلا ةبچ نم « ىتمع و ةلس آان رمع لاق

 ثدشأ قب رط نو خيشأا ىفأ دنع عقوو . اضيأ امبأ یخا اع نبا وهو « كبخآ نبا نم عما مم ىأ و تمیلا

 اوماكف اهءوق عم تاج اهئأدكو « ةسماسأب تذامف « تقرس مور ىنب نم ةأرما نأ و رباج نم را ىبأ نم
 د>او ريب كي ىجنلا ىلع اوهفشتساف» تراث ىبأ نإ بیب> لس ىف عقوو لس مأب تراجتسا نأ دعب ةماسأ

 مق ىثعلا تاک الف ساوي ةيادد قو « بطتخخاف د ةبيتق ةياور ىف ( بطخت مات مث هو . « ةءاسأ اماکن
 سا و, ةباور فو. هلوأ نه اب فذع ین ةلاور ىف ( سالا اأ ي لاقن ) هلوق . « ابیامخ 2 هللا لوسر

 دريل ولا بأ ةباور ف ( دابق ناك نم لض امنا ) لوك . « دعب امأ و لات مت هلم وه ا هللا ىلع ىنئأف ابیطخ ماتن
 ةف ةباور دو < لبا مما ونب كلو اا و یتا زل دنع نايم ةياور قو . لسم دنع عر نب دل اذكو < كله و

 رومأ م ناک لبثا رسا ىنب ناف « اماع سيل رصحلا:اذه نأ رهاظلا : ديعلا قيفد نبا لاق « ملف ناك نم كلهأ »

 كلذ مهدي الن دودحاا ىف ةاب احلا بيسي كالم الا وهو صوم رمح ىل» كلذ لمحیف , كالهالا ىضاقت ةريثك

 ةشئاع نع ناذاز قيراط نه « ةنرمء باد و ىف خبدا وأ هجرخأ ام لات دالا اذه ديو, : تأف . ةفرساا دح ىف

Eركذ ىف ام قب خبشا اها داشأ ىا روهآلاو < هان اا لد اهوءقأو ءارنغألا ند دودا اولاد ا  



 ثيدحلا ٩۷۸۸ ۹

 نبا ثیدح ريمفتا ینو  اذ-ه دعي هحرش قايسو اينر نیذلا نيبدوهلا ةصق ىف رع نبا ثيدح لیثا رسا ینہ
 قرس اذإ اوناک ما ) لوق . كلذ ريغو فيعضاا نم صاصقلاو ادع لمف اذا فيرشلا نه ةيدلا ذخأ ق سابع

 باصأ اذإ اوناك نيح » یتاسناا دنع نايفس ةياور قو « فيرشلا مجف قرم اذا » ةبيتف ةياور ىف ( هوكر فيرشلا
 هلوق ۰ ءهوعطق عمضولا م مق قرس اذإو » ةيمآ نإ ليعامسا ةياود و « هيلع هومیقب لو هوكرت دحلا فيرشلا مهيف
 ةياود ىف عقوو « دشار نب قحسا ةياور ىف هلام عقوو ؛ روذئلاو نام الا باتک ىف ابطبض مدقن (هللا ماو )
 تنب ةمطاف نأ ول ) هلوق . «هدیب دمع سفن ىذلاو » سأوي ةياور قو « هديب ىسفن ىذلاو » هيلولا یآ
 بحاص كلذ ىف لوقلا نقنآ دقو « عانتمال عانتما فرح ول نأ امف حص ىنلا ةلثمألا نم اذه ( تفرس دج

 اذ-ه ىف هخرش خر نإ د نم دجام نبا رك ذ دقو . ىلاعت هللا ءاش نا ىا بانک ىف كلذ طب ینآیسو ینا

 «اذه لوقي نأ هل ىغبأي لسم لکو « قر نأ نم هللا اهذاعأ دق : ثيدحلا اذه بقع لوقي ثيللا تعم و ثیدحلا

 نه هيف ام هنم كلذ اوتس>تساو ةفارش ةأرما نم افيرش اوضع ركذف : لاق ثيدحلا اذه ركذ ا هنأ ىعناشأل عقوو

 , اهريغ ذثنرح هتاذإ نم قبب م هنالو ؛ هدنم لا زا ام رک ذلاب هتنبا ةمطاف صخ اعاو. خلابلا بدالا

 مالسلا املع ابسا قناو ةنراسلا رسا نالو « كلذ ىف ةاباحلا كرتو فاکم لك ىلع دحلا ةءاقإ تاب ىف ةا ایا دارأف

 لوألا فو « اهدي تماعقل د رثك لاو درلولا ی ةباور ىف ( اهدي دم عطقل ) هلو . ام لثملا برضي نأ بسانف

 تقر ىنلا ةأرملا كلتب مآ مث » حافلا ةورغ ىف ینءم اي هنع كرابملا نيا ةياور نم هتيادر ىف سن رپ داز ء طرت

 صأف ه هل یرخآ قو « ابءطقآق اهدرپ لذت لالب ۷ مآ یاسنا ةلاور ىف ربع نبا كثردح ف عقوو «امدي تءطقن

 نم جغ 1 نارلا دبع نب دگ ند اقماعت دواد وبأ رکذو .& اهماعتذ 5 مالا دمو واج تادح قو « ثعطقف 5

 هتياور ف اأ نمفوي دازو « اماه دوشأ لاق و هيف دازو ةيمورخلا ثيدح وغ سریع ىبأ ذب ةيفص نع عفان

 ةجرخأو « 2 هللا لوسر ىلا اهتجاح عفرأف كلذ دعب ىنيتأت تناكو « تجوزتو دعب اهب وت تن. ةثئاع تلاق د

 دنع بيعش ةياور ق عقوو «ةشأاع تلاق ةورد لاق » هيفو كرايملا نبا نع داح نب ميعأ قبرط نم لیعاسالا

 دمع نب مساقلا ىف ربخأ و لاق د ىرهزلا نع امهالكةنارع ىبأ دنع ىرهرلا ىخأ نبا ةناور فو تادامشلا ىف ىليعامجسالا

 « اهتجاح عفراف ىنبثأت تز اكو سيلتلا ةةح تناكو تواثو ماس ینب نم الجر ةاراا كلت تحکنف : تلاق ةعئاع نأ

 0 رخالا ىلع ةدایز اهدنهو ه۵اع نع اعیج ساقلا نعو ةورع نع ىرهرلا دنع تناك ةدايزلا هذه نأكو. ثب دا

 دعإ ناک خلع ىذلا نأ ركب نأ نب هللا ديف ینا دح و قحسا نآ لا د اما دنع ملا نب دوعسم ثا لح رخآ قو

 عنأ : لاقف؟ هللا لوسراي ةبوث نم ىل له» تلاق انا را نزع ورع 3 هللا دیع ثبر دج قو «اباصبر احر كلذ

 ىف تمدقن دقو ؛ دودحلا ىف ةءافشلا عنم دئاوفلا نم ثيدحلا اذه قو « كمأ كتدلو مويك كدنيطخ نم مويلا
 لا ديه نب رع وبأ لاذف كلذ ىف ءاملعلا فاتخاو ء مالا ىلوأ ىلا كلذ ىنا اذإ امب عنلا دييقت ىلع ةلالدلا ةجرتا

 . هتغلب اذإ امميقي نأ ناطللا ىلع نأو : ناطاسلا غلبت ملام ةليج ةنسح بونذلا ىوذ ىف ةعافشلا نأ افالخ معأ ال
 اقاطم لوالا عفشيال : لاقف « فرعي مل نمو سانلا ىذأب فرع نم نيب قرف هنأ كلام نع هريغو ىناطخلا ركذو
 بابلا ثيدحي كه و. مامإلا خابي ملام هل عفشي نأ سأب الف كلذب فرغي مل نم امآ و « ال ما مامإلا خاب ءاوس
 ۳ یاد رالاو یروالاو ةيفاحلا لوق وهو« فوذقملا افد ولو مامالا خلب اذا فذاقاا لد دالا ةماقإ بجوأ نم

 فوذقلا وذع دعب هدج و ول مامإلا نآلل دحاا كلذب أرديو اقاط» وذءا زر : فموي وبأو ىمفا علاوي كلام لر



 دودحلا باتك م 1

 هسفو ۰ 2 رمماا لوح ف لاجرلا عم ءامثلا لوخد هءفو ۰ 2 و ةد كلت تناكف فذاقلا قدمت ةئيملا e نأ زا

 ناف لزانلا مظعا ىف قلع امبأ دنع مالسلا املع ةمطاف نأ ىلع لدیام هيفو . ةماسآل ةبقنمو « قراسلا ةبرت لوبق
 اهريغ نود رک ذلاب امصاستخا ةبسأانم تمد#' دوو « ةرييه نبا هرکذ هد« كلذ یف ةي اغلا اهنأ ىلا ةراشا ةصقلا ق

 قفاو ةهذلا ةيحاص مسا نوک ةيساثملا نه مدقتام ةلج نم نأ ةهااع نم لضفأ انا dka دعوي الو ¢ لهآ لاجر نم

 ردقأ ريبك وأ ام رق وأ ادلو ناک ولو لع بجو نم لد دوحلا ةماقإ ف ةأر احلا كرت هيأو ۰ ةأراسملا یف الو اما

 للا برق زارج هدف و ۰ هماع بجو نحيف 2عامشال شض روا وآ هيأ صخر نم ىلع راکنالاو كلذ ف دب دذلا و

 حجرتیال ثيح كلذ نه زارت-الا بدن قف الو < ةفلتع كلذ بنام و لعفلا نع رجرلا ىف ةغاابلل ردقلا رییکل اب

 عطقأا ديفي ردقم سمأ Us راب+ الا زاوج هنم ذخ ویو . یمفاشاو لا نع هما مدو 3 ماقملا بسك حيرصتلا

 ول هللاو : هاخآ مصاخ نا لاق نأ ث نعال لمف ال وأ هلعفي ةنأ ققحتيال رما ىلع فاح نم نأ هيفو . قتع أب

 دقو هملع هام ہا نوا هيلو منا نأ عجوتلا زاوچ همفو اناطم ثدح لا نأ فالو « كونأ تەش ارضاح تک

 اماعط اذ تهدصو تعاطف نآ دعا اترا ريض نب دنیا ةأرما نأ نايفس تب ورع مأ هصا ف ىلكلا نایح

 نم ىضم نه لاوحأب رابتعالا هيفو . هقا امحر اهتحر : لاقف هنآرما ىلع رکشلاک قم ینال كلذ رک ذ ادسا ناو

 ىلإ ةراثإ 4 نال انا عرش اےنپ نم عرش نإ لا نم شیپ هب كس و ¢ عرشلا رمأ فااخ نو ام الو مالا

 درب مل ول نأ متي ]و « رظن هيفو ارکاه اك كل النا انلبق نم نيذلا ىلا كاللا رج ىذلا .ىشلا لعف نم ريذحت

 الصأ ىعدملا ىلد هيف ةلالد الف ماعلا ظنالا امآ و « انعرش ىف قزاسلا حاق
 ۵ ماو 1

 ؟ ماعقي م یفو «4 اہ دبا اومطقاف ”ةقراسلاو قراسلاو ) ىلاعت هللا لوت ببسإب - ۳

 كلاذ "ال سیا: امامث تمطقف تقرس ةأرما ىف "دات لاو ٠ ؟فكسلا نم ىلع مطقو

 لاق هاع نعد 5 رع نع بارش نبا نع رەس ی مه را اح Fi ن 3 "دبع شرع ب ۷۸

 رف 6 "یره زا زا "ناو « داخ ْئ نجرا 27 همبات < ادعاصا رانی و عید ىف ديلا مت : کک یالا

 ی رها نع
 [ 7۷۱۱ ۰ ۱۷۹۰ : ىف ءالرط ۹۷۸۹ ثيدحلا]

5 26 + 1 7 ۳ 
 ريب زلا ی ورم نع باهش نبا نع سنو نع بهو نبأ نع سي وأ ىلا نب ”ليعاممإ اسو ب ۰

 « رايد عير ىف قراسلا "ني ماقن“ : لاق هم وإلا نع ةشئاع نع » ةرمكو
 ردم نع ريثذ يأ نب ىح نع نيسحلا انث دح ثراولا دبع انثدح ةرسيم نب نارع او - ۱

 چ٤ ۰ ىلا 1 رو 6 2 21 ۳ ۳ .

 یا ند م = مع هللأ یر شاع نا و A دح نجرا درع تاب هرمع نع ىراصنالا نءرلا دبع نبا

 0 رانيد عبر ىف ليلا مطق لاق
 قراساا 8 نأ اع ىن:ربخأ ه لاق هببآ نع ماشه نه دبع اح ةبيش ىبأ ن نامع 3 7 بس ۲



 هاب ا 1۷۸٩ - ٩۷٩٩ ثيدحلا

 « شرت وأ فسح نع نم ىف الإ ی ىنلار دبع ىلع مطقت مل
 هلثم . : ةشئاع نع هيبأ نع ماش» انثدح نمحرلا دبع نب دی انث دح ناهع انث دح ل مش 3 0 2 ۱ 5

 [ ۱۷۹۸ ۰۱۷۹۳ ىف هافرط - ۱۷۹۲ ثيدحلا ]

 1۰ تلاق ةشداع نع » هیآ ن e ةورع ور ماشه ان ربخآ ىلا دبع انريخأ لئاقم نب ' رر اشو س ۳

 سیردإ ”نباو ميكو هاور . . “ن اک ردحاو لك 4 سر : وا رفّجح نم 'ىندأ ىف قراسلا " دی ”مطقك نكن

 السرم هيبأ نع ماشه نع

 ةشئاع نع » هيبأ نع انربخآ ةورع نب ماشه لاق “ةماسأ وبأ ان دح یموم نب فسوپ شرم - 4

 ناكو « ةفجح وأ سرت : نجلا نت نم ىندأ ىف رب بلا ردهع ىلع تراس دی عطقن" مل : تلاق امنع هللا یفر
 « نم اذ بم ردحاو لک

 رم نب هللا دبع نع د رم نب هللا دبع لو عفان نع ,سآ نب كلام ىنث د> ”ليعامءا شرم - ۵
 : ثیلا لاقو « قاحسإ نب دمع هعبات . « مارد ةثالث هن منع ىف مامن هيي فا لوسر "نأ ایمن هللا یفر
 « ةتميق » مفا ینئدح

 [ ٩۷۹۸ ۰ 1۷۹۷ ۰1۷۹۲ : ىف هنأ رطأ 1۷۹۰ ثيدحلا ]
۳ 

 ف زا ی ما : : لاق " رمع نبأ ن رگ نع هرم نع ا ليعاممإ 6 "یموم اشم حس ۹

 6 مارد ”ةثالث هيم نڪ

 یا مامن : لاق ل 1 رع نعد عفان يأ ع لاق 0 3 ن” ىف ۳ ل> 9 شن بس ۷

 1 مارد هرات ها نع ىف لع

 ومع نب نا دلرع "نا » مان نو 1 34 نب یسو اح ةرضریآ الح رذیلل ی مار ۱ شو حس ۳۸

 لاقو ۰ قاحسا ندع هیات ۰: 6 مراد ها" ۳ رنگ ف قراد 2 لع يبا ما : : لاق امد كا ىكر

 « هتءيق »عفا ىنئدح * "يللا

 ابأ تم »لاق حلاص ابأ تم لاق ش.عألا انثد- دحاولا دبع انثدح ليداسإ نب ىسوم ارو < ۹

 دي ماقتف لبا قرسیو « هدب عاعقنف ةضيبلا رمي « قراسال "هللا نمل : ی نا لوسر لاق لاق ةريره
 دارملا نأ لد اومجأو ديلا ةيآلا ىف قاطأ اذک (اددیآ !وداهاف ةفراسااو قراسلاو : ىلاعت هللا لوق بای | ) لوق

 «ةتراسلا ىلع قياسا مدقو ؟ یر له ام وا ادع لامثلا تءطأ ول اف اوماخا و « ةدوج وه تناك نإ یولا

 بیس ینالا نألو « رثك ا ثانالا ىف ان ةيغاد نالو ةيروكذلا .ؤ ابلاغ ةنرمءا دوجرل لازا ىلد ةيئازا ت هدقو

 یرابلا عف * ۷۱۲ ج ۱۳ سم



 دودملا پاک - ۹۸ ۸٦1

 قراسلا سنج دارملا نأ ىلا ةراشا « ةينئتلا مث عملا ةغيصب : هلوةو . اهتيعاوطب الإ ابلاغ ىنأتيال ذإ انرلا عوقو ىف
 زوج و ءارلا سکو نيسلا حتفب ةفرسااو . ام ظفلتملا نيسنجلا ىلإ رظنلاب ةينكتلاو « عم ىنمملا هيف ظحولف

 نمو ؛ هذخأ ذخالا سول ةيفخ ءىش ذخأب عرشلاف تفرعو « ةيفخ ذالا :هيناث نوكسو هلو ردكزوحيو امناكس]

 « ةغللا ىف ىنعي ةقرسلا ىنعم نم دافتسم زرحلا : لاطب نبا لاق « هلثم زرح نم هيف داز روبجلا مو زرحلا طرتشا

 ءايشأ ىف ءرسخم ناربلا ىف قراسلاو ففطم لايكملا ىف قراسلاو « ةمجعم ءاضم براخلا لپالا قراسل لاقيو
 صخو اهقراس عطف باجاب لاومآلا هقا ناص :هعبت نهو یرزالا لاق « سيل باتکد ىف ةيولاخ نيا اهرکذ ىرخأ
 ةبوقعلا ددشو امنالخم ةقرسلا ادعام ىلع ةذيبلا ةءانإ ةلرمساو بصغلاو باهتنالا نم املا ةيسنلاب اهادع ام لقا ةقرسلا

 امل مث , ديلل ةياح هيف عطقي ام ردقب اهنم عوطقما وضعلا ىلع ةيائجلا ةيد لمحي لو رجرلا ىف غلبأ نوكسيل اهيف
 : هلوق ىف ىرغللا ءالملا ىنأ ىلا تيسن ىتاا ةبشلا ىلإ ةراشإ كلذ قو « تناه تناغ

 ؟ راید عبر ىف تمطق افاب اه تیدو دجسع نيدم سمخ دي

 : هلوقب کد الا باهولا ديد ىضاقلا هباجأف

 ىرابلا ةكح مبنف لالا ةنايص اهصخرأو اهالغأ وضملا ةنايص

 رائد 1ام عطقلا باصأ ناكوو« یدبالا ىلع تايانجلا ترک رائيد عبر تناكول ةيدلا نأ كاذ حرش و

 مهف رسع دقو , نيفرظأ نم ةنايص كلذ ىف ناكو « نيبن اجلا ىف ةكملا تررظف « لاوم الا ىلع تايانجلا ترثكل

 نود ةفرسلا ىف عطنلا : لاقف سایقا ىركتم ضءإ ىلع هوحنو بهنلا نيبو ةقرسلا نيب قرفلا ىف هركذ مدقملا ینماا

 سابق رابتعا مدع ىلع لدف « ةقرسلا نم ةمرحلل اكتم رثكأ بصفغلا ناف « ىنعملا لوقعم ريغ هريغو بصخلا

 فاكتب نأ نم رهشآ سایتلاب لمعلا ىلع ةلدالا نأ هباوجو « ىواسملا ىف ةب لمعي الف لع لا ىف هب لمعي م اذ 3

 ( فکلا نم لع عطقو ) هلوق . لامن هللا ءاش نا ماكحألا بانک ىف كلذ نم ءیش ىلإ ةراشالا ىتأتسو ءاهداربإل
 نه ليقو « بكساملا نم ا-فوأ : ليقف ديلا ةقيقح ىف فلتخا دقو « عطقلا لع ىف فالتخالا ىلإ رثآلا اذهب راشأ
 نمو « كلذ لء یدبالا نلاعت برعلا نا لوألا ةجأ . عباصالا لوصأ نم ليقو « عوكلا نم ليقو « قفرلا

 مهرجوب اوحسماف ) نآرقلا نف « مبتلا ةبآ ثلاثا نو ( قفارلا ىلا مكيديأو ) اهبفف ءوضولا ةيآ ىناثلا

 لوألا رماظإ ذخأو طقن 0 لد حسم مالسلاو ةالصا هيلع هنآ هاب ىف مدقت اک ةنسلا تنيب و 6 منم کیدا 7

 لوق ثلاثل)و « ةقرسا ىف هب ب لاق نه ملال ىئائلاو < ةعاج هركنتساو بيلا نب ديعس نع لقنو جراولا ضءب

 ةئأ دم لا عوطقم ىعس ال هاب درو ء رو : ویا هست ساو ىلع نم لقن عبارلاو 3 عاجالا هيف موضعإ لقنو روپا

 مو جراوخلا لوالاب لاقف عطقاا لحم ىف فللا عقو فالتخالا اذه بسم و عب اصالا عوطقم لب افرء الو

 ىلع ًاسايق قاراا نم عطقلاب اولوقي نأب ةيفنلا مزح نبا مرلأو « مه وق فالخ لع فادلا عامجاب نوجوجع

 اذاش الوق ضايع هلقنو « ةقرسلا باصآ ىلد رپاا ردق مهسامق نم لا وهو : لا < مدع مح شا !ذکو  ءوضولا

 یناکو ديلا عطقب صناأ ءاج ايلف ةءرتع تناك ةفرسا لبق ديلا نال مسالا هيلع قلطني ام لقأب 9 روا ةجحو
 نع مالا امأو  فکلا نم عطقلا وهو نةيت الإ ابي رعت وهو نقيتملا كرتيال نأ بجو یناعلا هذه یلع قلطت
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 هاجر لس نم ةبيش ىبأ نا جرخاو « لصفملا نم عطق ایلع نأ ىدع نب ةيجح قيرط نم ىنطةرادلا هلصوف له

 ید نم ءاجد نع رخآ هجو نم ةقرسلا دح باتک ىف خيشلا وبأ هدروأو « لصفملا نم عطق مقلب ىنلا نأ د ةويح نبا
 نب داح نم روصنم نب ديعس جرخأو , هلثم هعفر راج نع ريبزلا ىلأ نع نايفس نع عهكو قيرط نمو , هلثم هعفر

 قا رط نم ةبيش ىف 1 نا جرخآ و « مدقلا طشم نم عطقي لعو لصفملا نم عطقي رع ناك : لاق رائيد نب ورع نع ديز

 هجرخأ مدقلا طشم نم لجرلاو عباصآلا نم ديلا عطق هنأ له نع ءاجو « لصفم ا نم ةمطق ًايلع نأ ةويح ىبأ نبا
 قازرلا ديع جرخأ دقو «حیحصلا لاج ر نم د:سلا لاج ر ناك ناو حطقنم وهو هنع ةدامف نع روغم نع قازرلا دع

 نأ « درغسم ناو ىلع فالئءا باثک ه ىف ىعفاشلا ركذو ٠ بمكلا نم لجرلا عطقي ناك ايلع نأ رخآ هجو نم

 اذهو ؛ لع الب ہک رت نأ هللا نم یحتسآ : لوقیو ةضاخ یلعسولا و رصنبا و رصنلا قراساا دي نم عطقي ناك ايلع

 لوالاو اضيأ فکنا قب نوكي نأ لمتحو ةئالثا عباصالاو فکلا عطقو ةبابسلاو مامالا قب نوكي نأ لمت
 عامآو » ظفلب « نم و فذح خالا ضب ىف عقو دقو « فكلا نم عطق هنأ ىراخبلا لقن امل قفاوم هن ال قياأ

 دمع نم هخیراث ىف دحآ هلصو ( كلذ الإ سيل : الامم تمطتا فرم ةاما ىف ةداتق لاتو ) هلق . « فکلا ىلع
 هچرخآ دقو « هظفل قسٍ ۳ هحرش ىف ىاطاذم طخم تأرف اذکم هنع ىنارعألا فروع نع ىطساولا نيسحلا نإ

 نع هدنسإ قاس ناكو . دملا هلع مآ دق كلذ لع دار ال : ىعشلا لوق لثم ركذف ةداتف نع رمعم نع قاررلا دبع

 نأ لا مه رکذب فنصاا راشأو « كلذ ىلع داز ال : لاقف تمامق) امش مدقن عطقیل مدق قداس نع لس هنأ ىدا

 ( املا ٤ 1 اومطقاق إل دوعسم نبا أرق دقو , روهملا لوق وهو ىنيلا ديلا قراسلا نم عطقي ءىش لوأ نأ لصآلا
 ضايع هما لقأو . دوعسم نا باا ین انتءارت یه : لاق مدارا نع حج دن روصتم نب ديعس جرخاو

 نإ : كلام لاقو « ةدانق ند لقنلا رهاظ وه اك اقلطم تأرجا لامثلا عطق اذ] لاق نم ذش دق من « بقن و عاجالا

 ' اذکو « قراسلا نع یزی و ةيدلا ترجو أطخ ناك ناو ؛ نيميلا عطذ بجوو عطاقا لد ضاصقلا بجو ادمع ناك

 روپا لاقف ًابناث قرم مث عطقف قرس نمیف فلا فاتخاو « قراسلا ىف نالرق دحآ و ىعفادلا نعو ٠ ةفينح ویآ لات

 ةب اح ملأ لعفب و ةب راما ةر: مذ جتحاو , ینلا لجرلا# قرس نإ مث « ىرسيلا دولا رس نإ مث « یرسیلا هجر عطقت
 نإ مث « عطقیام هل قییال نأ ىلا ايناث مطقلا هيلع بجو قراسلا داع اذاف ةدحاولا ةرملا ىف اهنأ ةيالا نم اوءرفمهنأب و

 وبأ هجرخأ ام هتجحو « كلام بحاص ىن دملا ىرهزلا بعصم وبأ هلق ةسما+ا ف لتقی ليقو ؛ نجسو رزه قرس
 : لاق  قرس ۱۶) هللا لو سراي اولاةف ؛هولتقا : لاقف 22 يذلا ىلا قراسب ءىج , لاق رباج ثيدح نم ىناسذاو دواد

 انقلطن ا :رباج لاق .هولتقا : لاقز ةسماخلا هب ىتأف_لاق نأ ىلا هلثم رکذن- هولتقا : لاف ةيناثلا هب ءىج مث ؛ هوعطقا
 ضءب لاق دقو « ىوقلاب سیا هيوار تباث نب بعصهو ركذم ثيدح اذه یناسنلا لاق ؛ رثب ىف هانيمرو هانلتقف هب

 كم ىلا نأكف ر یکذاا لجرلاب صاخ وه م! لاقو « خودتم اذه نا : ىعفاشلاو ددکناا تراك ملا لمآ

 : تاق . ضرألا ىف نيدسفملا نم ناك هنأ لمت و , ةرم لوأ نم هلتقب صأ كلذلو لتقلا بجاو هنأ ىلع علطا
 ؛ هولتفا : لاقف ساب ىتأ 2 ىنلا نأ » هظفاو یئاسنلا هجرخأ بطاح نب ثراملا ثيدح نم داش ثردحالو

 ق ةسماخلا قرش مثد هرخآ ىف لات هنأ الإ عيدألا هفارطأ عطق ىف رباج ثيدح وحن ركذف « قرس امنإ اولاقف

 لاق « هواَءةف شإرق نم ةيتف ىلا ةمفد مث , هولتفا لاق نيح اذ لمآ مل هقا لوسر نا : ركب وبأ لاقن ركب ىنأ دبع



 دودحلا باک - ۱۰۰ ۸٩

 هنأ اودارآ میاملو « عاجإلا هيف هيغل امرت یرذنا لقن : تلق . اي اثيدح بابلا !ذه ىف ملءأ ال : ىئاسنلا
 لاتو ؛ لاقب ال رخآ لوق هلو : لاق م كلام لوف هنأ « ءالملا فالتخا » ىف ىجابلا مرج نقف الو « كلذ ىلع رقتسا

 نه هریفو كلام ند هرصآخم ىف كلام بحاص بعمم وبأ هرکذ ام الإ هب لاق معلا لهأ نم ادحأ لعأ ال : ضايع

 داع نإ مث ىرسإلا هديف داع نإ مث ىرسيلا هلجرف دام نا مث هنيمب عطق محلا خلب نم قرس نمو : لاقف ةنيدلا لهأ
 عطقب ثلاث لوف هيفو « یا زيزعلا دبع نب رمعو لي هلل لوسر لاق اک لتف ةمالا ىف قرس ناف ینا هلجرف

 مساقلا نم خي دنسب قازرلا ديه جرخأو « حصي الو رعو ركب'ىبأ نع لقن لجرلا دعب لجرلا مث ديلا دمب ديلا
 عوطقم ناكو هلجر عطف "۶۱ ركب ابآ نأ هقا دبع نب ملاس قيراط نمو « ةثلاثلا ف قراس دب عطق ركب ابأ نأ دمع نبا
 هجرخأ عطقال مث یا دعب ىرتيلا لجرا عطقت عبار لرق هيفو 6 امیءاطقنا عم تاقث نبدنسلا لاجرو دیا

 عه تافث هلاجرو هرح ايلع نأ ىحضلا ىبأ قيرط نمو « فيعض هدئسو ىلع نع یعشاا قيرط نم قازرلا دبع

 اب لكأي دی هل سیا ةممجلا لثه مدآ نبا كرتي ال نولوةب اوناک : ىعخنلا مهار نع ميم دنسب و « هعاطقنا
 هسبحا و هب رطا :ىلع 4 لاقف ة لا ىف عطنب نأ دارا رع نأ لئا نب ن«رلا دیع نع ندح دنسبو ء ام ىجالم ءو

 ءىش عطقيال ءاطغ هلا شماغ لرق هيفو « ةفينح ىبأو یروثلاو ىمازرالاو ىعشلاو یعخذلا لوق اذهو « لعفف

 تبث دقو رگنم ةسماخلا ىف لتفا ثيدح : راا دبع نا لاق . ةيرهاظلا لرق وهو ةيآلا رهاظ ىلء الصأ نيلجرلا نم

 دعب لجرلا عطق ةب اصلا نع یباو « ةب وقد امفو ةشحاف ةنرسلا , تبر ثالث ىدحاب الإ لسم “یا مد لح الد

 نوءرقي مو اطخ لتق ناو ديصلا ىف ءازجلا ىلع اوقفتا اك ( اميديأ ارمطنا ةقراسلاو قراسلاو إل نوءرقي مهو ديلا
 ااو « نيلجرلا لسغ نوءرةب مو نیفزلما لو نوح و €( معنا نم لتفام لثم ءار ادهم کنم هتف نمد )

 : والا نيقيرط نم ةدئام تيد اهدحا : ثيداحأ ةثالث بابلا ىف فنصملا ركذ مث . ةئسلاب كلذ عیج اول

 « ةرمع ىلع باش نبا نع هاور نم رئاسو دمس نب ميهاربا رصتقا « ىلاعلا » ف ىنطةرادل! لاق ( ةرع نع ) هلوق

 ةل مع ىتيئألا قح-] وهو ءافعضا ضعي نأ ىلا دبع نبا ىو : تاق . ةورع ةرمع عم دارا :: سنو هاورو

 ىرهرلا نع ىعازوألا نع ىور اذکو ,ةشئاع نم ةر نع ةو رع نع ىرهزلا نع كلام نع هاور رذصم نينوآ و

 لیعاسالا هج رخآ اذکو  دتلا وه هعلأت نمو ميهاربا لوقو نیک ارا نادانسالا ناذهو : رهلا ديع نبا لاق

 ىخأ نا حرص دقو : تأق . ةر laa سأوب ةياورو دعس نب ميهاربأ نع هب وو یی نب ايركز ةلاور نم

 هجو نم لسد دنع اذکو , ةنارع وأ هجرخأ ةشئاع نم 4ةرع عامبو ةرمع نء هل هعایسب هع نع باهش نبا

 قو « قراسا در عظقت » سأوب ةياود ىف ( دانید عبو ىف دلا عطقن ) هلق . ةدثئاع تحمس اهنأ ةرع ند رخآ

 4 نامل قارط نم هد اذکو ۾ رائيد عبد قلا قراملا دی عفت الو ملم دند بدو نبا نم ةلمرح ةءاور

 لاقو ءواولا زوجت الو اطدب مث زوو ءافلاب اذه صد : سا باص لات ( ادعاصت ) لوق . ةر# نع راسإ

 حقوو : تاق . ادماص الإ نكي ل داز اذإ هنأ موللا نهو ؛ داز ولو ىأ ةد ؤاا لالا لد برص:م وه: ینچ نبا

 نجرا دبع همباق و ) هلو ٠ هانمع وهو ادعاصف و لدب « قوف اف د لسم دنع ةرع ند راسإ نب ناماس ةياور ىف

 ىف سيلو سنوي ةياور قاس مث د ةرمع لء راصتقالا ىف ىأ ( ىرهزلا نع رععدهو یرهزلا ىشأ نباو دلاغ نبا

 امأو , اهنابئاب بهو نبا نع اههالك مامه قيرط نم ىليعامسالاو ةلءرح نع مهم هجرخآ دقو «ادعاصف د هرخآ



 فدا  ۷۸٩د ۹۷۹4 ٠١

 ومن هنع ثيللا نع خاص نب ها دبع نه « تای رهرلا » ىف لهذلا اباصوف رفاسم نبا وهو دلاغ نب نمعرلا دبع ةمباتم
 « یرهزلا ثيدح لاء » ىف هجرخآ لمذلا نأ نقاملا نبا انخیش هدلقو ىاطلغم طخ تأرقو « دعس نإ مهار اور

 نب دمحم الو حورل سیل لب هل دوجو ال لات ىذلا اذمو , نجرلا دبع نع امیج ةدايع نب حورو ركب نب دج نع
 وبآ ابلصرف ملم نب هللا دبه نإ دم وهو یرهزلا یخآ نبا ةعباتم امأو ؛ الصأ ةياور اذه نمخرلا دبع نع ركب
 ىاطاخ» طع تأرقو < هلع نع بارش نبا ىخأ نبا نع دعس نب مدارا نإ بوةد» قبرط نم هحيمص ىف ةنارع

 سو هج رخأ j « ًاضيأ هل دوجر الو : تاق . هنعء ةدابم نب حود نع هجرخأ لهذلا نأ ارا انخيش هدلزو

 نم لسم هجرخأو « هنع قازرلا ديع نع درحأ اباصرف رمع» ةيباتم اأو. دعس نإ يهاربا نإ بوقعي

 املصوو ءادءاصق راد عبد ىف قراسلا در عطقأ » هظفل و ىتاسألا هقاسو , هظفل قسٍ : نكسل قازرلا دبه ةياور

 البف ديعس لاق : هرخآ ىف ةناوع وبآ لاتو ء رمع» نع ةبورع ىبأ نب دیعس قيرط نم ةناو» وبأو وه ضیا
 دوو رمعم نم رکا ديهدو : ىق . البت ها ريص ىأ ةلما ةدحومو نواب وهو « باش رهو هلع هاب ور ًارمعم

 یرهزلا نع هاور دقو ؛ یاسالا هجرخأ هعفري مل نکل رمعم نع كرابلا نبا هاورو « هخويش نم ريثك ىف هكراش
 نم ) هلوق . ەس نإ مدارا ةياور انو رقم هنع نوراه نإ ديزل ةياور نم ملم هجرخأ ريدك نب ناماس ا

 ( نيسحلا انثدح ) هلق ۰ بهو نبا نع اهالك خاص نب دخأ نع دواد ىبأو ةلمرح نه لسم ةياور ىف ( سنوي

 نع ) هلوق : ناقنإلا ىف هنود وهو ويم یضاف دفا و نب نیس> ةقبط قو ةف ىرصإ وهو معلا ناوكذ نبا وه

 لوقي ىبأ تعم ثراولا دبع نب دمصلا دبع قيرط نم لبعاسالا ةياور ىف ( یراصن الا نم>رلا دبع نب دم

 ی نع دادش نإ برح هاور ليعامسالا لاق « ىراصنالا نمحرلا دبع نإ د ینادح ىحب نع علا نيم ان دح

 ة ةرارز نإ نمهحرلا ديع نإ لاك نو یک ىبأ نإ ى# نع یک نإ مامه لاو , كلذك ےک نآ نبا

 مدارا هاورو : لیعاعالا لاق « ةدارذ نإ دعس نب نمحرلا 7 وعو هدچ لا نمحرلا دبع بسأ : تاق

 ىذلاو « دانقلا نع نیول نم دعاص نبا هانئدح ادرك نابوث نب نحرلا ديع نإ دمت نع یک نع دانقلا

 ةياور نم ىئاسنلا هجرخاو : تلق , طاغ دقف نابوث نبا هيف لاق نم نأو قوبلا مرج هبو حصأ هلبق
 دي عطقن » هظفلو اعوفرم ةئثاع نع ةرع نع هيبأ نع نحرلا دبع نب د نع لاجرلا نأ نإ نجرلا ذبع

 ظفلإ ةرع رع راسا نإ نام قارط نم هجرخأو ۰ راد عبد نجا "نو نجا نمي ىف قراسلا

 نع لا نیسح حب وأ دقو « راترد مار تا ؟ نجلا نك ام : ةشئاعأ ليف « نجلا نم نود ايف قراسلا دی عطقت الد

 جزا هيع تاب ةريع نه د هلوق . هظفلب هنع دايز نإ لقه قب رط نم « جرختسملا و ف م وا هجرخأ ی

 نم اورتكأ اک اذه لثم ىف اف لحم مدا ترج دقو « مهتثدح ةدلاع نع هلوأ ىف اذكو « هتادح اهنا ىأ ( هما دح

 سم دبال هنأ حالم نا رکذو , نالف انثدح ىبأ تدس لثم قو ةدبع انادح نايثع اناد> لثم ىف لات فذح
 هد ةرص نأ ةروكذملا دم هآا دبع ةياور قو . اهلا ترشا یا نأ فذح ىلع هبا ملو « ثحم هيفو لاقب نطالا

 ةياود ىف اذکو ارضتنم ةياورلا هذه ىف اذكه ( دانید عبو ىف ديلا عطقن ) هلوق . ابتادح نينمؤملا ما ةعئام نأ
 نب بهو نعو «ادعاصف راند عبد £ عطقلا ر ظفلب بهو نبا نع حلاص 4 دحأ نع دراد وبأ هجرخأو لسم

 كراباا نب هللا ذبع قب رط نم ی اسذلا هچ رخآ و. e اضن راند عبد ىف ق راسلا دب عطقتإ» ظفاب په نا نع نايب
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 نم ةرمع نع دیمس نب ىح نع أطوملا ق كلام هاورو «ًادعاصف رانید عبد ىف قراسلا دب عطقت » ظفلب سا وب نع

 ۰ عوفراا قعد قف هنکآ احرص ةعفر نکی نإ ردو 6 ادعاصت رای دعب ر ىف عطقلا 0 تيل الو لد لاط م د ةشئاع

 نبا لاق « ةشئاح ید افوقوم ةر نع ةعاج ةياور نمو ؛ كلذك ىح ند ةئييع نا ةياور نم یواحطا هجرخأو

 ركب ی قيراط نم لسم هجرخأ دقو . مهظف-أ وهو هيف ةحيرض ىرهزلا ةياورو عفرلا ةرعشم ىح ةباورو : ةنييع

 ىئاسنلا هجرخأ اذکو . افنآ ايلا ترشآ ىتا اهنع راسي نب املس ةياور لثم ةرمع نع مزح نب ورع نب دمت نبا
 هللا دبع ند كلام قيراط نم هجرخأو «ادعاصت راثيد عبد ىف الإ قراسلا لی عطقتنال د ظفلب داملا نإ قاب رظ نم

 ركب نآ ةاور لیلعت ىواحطلا لراحو , وقوم ةا نرو ةرع نع مزد نب ورع نب دم نر ركب ىنأ نبا

 غوفراا فلاخيال اذه لثم ىف فوقوملا نأ لع « هدلو نم ملءأو نقنآ ركب وبأو ةفوقوملا هدلو ةياورب ةعوفرملا

 مارو رخآ عضوه ىف ر ۽ ىلأ نب هلل ديد فعض ىواحطأا نأ بجسلاو ۰ یوتفاا قيراط لع لو# فروقوملا نال

 نب دس ةقفاوع ةريع نع ىرهرلا ةياورا راهظتسالا دارآ ىراخبلا نآدكو « هتیاور ةع وقلا قبرطلا فيعضت اذه

 لوق نم وه له نتاا ظفا ىف فالتخالا نم ىرهزلا نع ةنييع نبا اور ف عفو ال امنع ىراصتالا نمحرلا ديد

 ديعس نب ىح نع هلع ةبإأق نع یاسالا هجرخأ امف ىرهرلا ربغ نع ةنويع نبا هاور اذکو « هلمف نم وأ 22 ىلا

 هجرخأ مث «ادعاصف راثيد عبر ف عطقلا متا اق ةثثاع نع ةرمع أو مس ماا بحاص قررزو دیس نب هر ديدو

 ديعس نب يع نو كلام ةياور ىف عقو ام باومماا : لاقو افوةومو اعوفرم هب ديهس نب يع نع قرط نم ىئاسنلا
 5 لما هللاو عفرلا ىلا ةراثإ اذه قو ادعاصت رانید عبد 8 عطقلا یاس الو دملا “ىلع لاط ام ةشااع نع ةرع نع

 هللا لوسر ناک و ظفلب ةنييع نبا نع ةعاجو یجب نب ىحي هرکذز ثيدحلا اذ ذخأي مل نم ضعإ كلذب قلعت دقو

 هللا لوسر لاق هظنلب ةنييع نبا نع ةعاجو ىديملاو ىمذاعلا هدروأ « ادعاصف رانید عبر ىف قراسلا عطقي قلب
 نا نع دالا دبد ني ساوب نع تدخلا جرخأف ىواحطلا لوع لويلعتلا اذه ىلعو < ثر دلا « دیاا مطقت 0

 نوكي نأ لدتحیف هيف غطت اع تريغأ ۴إ ةا نال هيف ةجح ال ثيدحلا اذه : لاقو « عاق ناک و ظفاب ةئيع

 «رانید عبر ىف عطقي ملي ىنلا ناكو تااقف دانید عبر اهدنع ناكسف كاذ ذا هيف عطقا' عقوام تموق اهتوك-ا كلذ
 اضيأو , درجما اهنظ ىلا ةدنقسم كلذب ةدئاع مزج نأ دامیقساب بقمتو . رك أ ذئموي ةميقاا نوک نأ لاهتحا عم

 موق دنع نوكي ثيع شحافلا توافنلا اذه توافتي نأ ةداعلا ىف لا نکل انكم ناك ناو مةلا فالتخاق

 ىرادطلا یعداو <« ايلاف لا غلب الو لياق صو وأ ةلماق ةداي دنت وا :lly 4 رخآ داع هم فاعضأ ةعب را

 ههوجو ىراستت نأ ب'رطضالا طرش نم نأب درو , هظفل ىف هنع ةاورلا فالتخال ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا بارطضا

 ظفل نع هوركذ ىرهزلا نع ةاورلا لج نآل كاذک انه وهو « حجارلاب ذخآلا نيمتيو « الف اهضعب حجر اذا اماف
 ةعاجلل ةقفاوملا هتياورب ذخآلاف ةرات مهقفاو و ةرات ةنييع نبا مهفلاعو باصنلا ىف ةيعرش ةدعاق رب رة له عللي ىزلا
 ند ىواحطلا لقن امأو « هطبض نم ةءاور ىف كلذ حدقي الف هيف برطضا ةنييع نبا نوکپ نأ دقت ىلهو « ىلوأ

 مزج نمو « سكملا ىلع مژکا لب مدنع هيلع اقفتم سيلف سنوب ىلع یرهرلا ىف ةئييع نبا نومدقپ مهن نیا دحنا

 عبرآ یرهزلا بمص سن وب نأ رکذو یرصلا اص ني دجأو نيعم نب ى< یرهرلا ىف نایفس ىلع سن وي میدقتب
 نم دجاولا تدجلا عمسا ناك نأ ركذي ناكو ةليأ مدق اذا ىرهزلا هيلع لزنب و رغسلا ىف هلمازب ناكو ةنس ةرشع
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 ولو « اهدعب یلا ف تاف ىرهزلا حجرو ةامو نی رشغو ثالث ةن هنم عمس عاف لبيع نبا امأو ءارارم ىرهزلا

 لوقلاو لغفلاب تربخآ ةداع نوکشف امهتیاوو نيب ةضراعم الف سن وب نم ىرهرلا ىف حجرأ ةنبيء نیا نأ لس

 يدع جنحا نم ىلع هبام ف ىراحطلا عقو دقو « قبس اک ةءامج ةرمع نع ةءاورلا ف ىرهزلا قفاو دقو اعم
 لاق سابع نا نع ءاطد نع یوم نب بوأ نع قحسا ن دمع ثيدحي جتحاف هيأر لع هبا رضا عم ىرهزأا

 قلاسنلاو دحأو هل ظفالاو دواد وأ هجرخأ « مارد ةرشغ ۳ رائيد هثمعق نج ىف الجر 22 هللا لوسر عام ۳

 بارطضالا قدشآ وهو « مارد ةرشع ها لوسر هيف عطق یذلا نجلا ةميق ناک » یواحطاا ظفا و » ماحلاو

 ور نم هزء ليقو سامع نا نع ءاطء نع بیعش نب ورع نع هلع لبقو اذیکه هنع لدةف یرهزلا ثیدح نم

 ورع نع هنع لبقو « مارد ةرشع رك ىلا لوسر دبع ىلع نجما ةمءق تناك » هظفل و هدج نع هيبأ نه بةش نا

 نب كسم لاو زوصنم لاق اذک « رآنود هتميق نج ىف عطا لب ینا نأ و ن٤ آ نع ءاظد ند لہقو السم ءاطع نع

 نیا مأ نع نمآ مأ نب نما نع دهاجب نع ليقو نع ! نم اعبج ءاطدو دهاج نع ر وصأم نغ لءقو ءاطع نع ةبيتع

 ال و یراحطا ظفل و « ىتاسنلا هجرخأ « رائيد ذتموب هن و نجلا نم ف الإ E هللا لوسر درع یف حب ۸ » تلاق

 ندا , هل ظفل قو « مارد ةرشع وأ ًارانيد 2 هللا لور كوع لد نم وب تموقو ةفجح ىف الإ قراسلا دب عطقت

 نه هبآ نع بیمش نب ور ىلع اض, أ هظفل یف فات خاو « رانیدب دّءموب مّ وقي ناکو « نجما نك قراسلا هيف عطقيأم

 شدت ىف امن تأ اکا تی ول او لا ءذهو « مارد ةرثغ نرد ايف عطف ال » ظفاب هدعةاطرآ نب جاجح لاقا هدچ

 عمج لب ىرهرأا ةياورا ةفلاخم نكت | هتیاور تب ولو ىتح سا دمو فیعض ةاطرأ نب جاجح نأ الإ باصالا
 ظيلغت ىف دیز اک دحلا ظياغت ىف دم رف ابقوف اف ةثالثلا ىف عطقا غرش مث ةرشملا نود امف عطف ال الوآ ناك هنأب امهنيب

 باصنلا دب دت هيف سيأو لو هد, ىف عقو لمف نو رايخا الا اہ سولاف تاباورلا رثاس امأو « مدة 1 را دح

 ثيدح فلاخم الف لمف ةياکح هنوک عم وهو «مهارد ةثالث هتميق نج ىف عطق د هنأ ةينألا رع نبا ةياور فاني الف
 ىبأ نب ديزي نع قحسإ نبا قيرط نم قويبلا جرخأ دقو « مهارد ةثالث هفرص دانید عبر ناق ىرهزلا ةياور نم ةدئاع
 قرط نم اضيأ جرخاو « رانید عير تلاق ؟ نجلا نم ام ةشئاعل ليق » تلاق ةريع نع راسي نب ناياس نه بهبح

 م نا ینب ىأ : تلاقف ةرمع ىلا تثمبف قرس دق ىطبنب تبتآ » لاق مزخ نب ور نر دم نب ركب ىبأ نغ قحسإ نبا
 دانید عبر ىف الإ عطف ال :  لاق هنأ ةشناع یتثدح عقل هقا لوسر نإذ همطقت الف دانید عبد قرس ام خلب نكسب

 یب عجو < ًاضيأ قحسإ نبا ةباور نم وهو ىواحطلا هدمتعا ىذلا قدس] نبا ثيدح ضراعي اذبف « ادعاصف
 ند هجرخآ ام ىلإ دزقساو « یفتف یفتست ةراثو ةراث هپ ثدحت تناك اما, ةدااع نع كلذ ىف فلتخا ام نيب

 ىف حطقا : تااقف ةثئاع تاثسف « تفرس ةيراج نأ ه ةرع نه مزح نب ور نب دمع نب ركب ىبأ نب هللا دبع قب رط

 ناملس نإ وه ( ةدبع ۳۳۹ ةيبش ىنأ نب نام 43 لو ( هلوق . ةقئاع ثيدحل ىناثلا قيرطلا . ءادعاصف راند عبر

 ناماس نب ةدبع انثدح » لاق اذه ناجع ند مم هجرخأ دقو ( نمحرلا دبع نب دی> انادح ناهنع امتدح ) لاق مث

 یتاژرلا وه اذه نمحرلا ديف نب ديمحو « ماده نم میاد لاقف أمه ريغ ىلا امرمضو امیمج « نجرلا دبع نب ديمحو

 هلوق ۰ كلذك هبسنو هنع ريك نب هلل دبه نب دمت نع لم هجرخأ دقو ؛ ةلموم نيس مث ةفيفخ ةر مث ءارلا ماب

 ةدبع نه قحسا نب نوراه قيرط نم ل.ءا٣الا دنع عقو ( خلا عطقت مل قراسلا دي نأ ةهثاع یتربخا هيبأ نع (
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 زیزعلا دبع نب رمغ هب ىت أف احدق قرس الجر نأ » ةوره نب ماشه نع هظفاو دنسلا ىف ةصق ةدايز هيف نابلس نبا
 ن.قدسا هجرخأ اذکهو « ةعئاع ینتئدح و لاق مث « هفاتلا ءىثلا ىف عطقنال ديلا نإ ىبأ لاق ةورع نب ماشه لاقف
 ىلع عطقي 1 ( هلوق . هلك هلسرا نکل ماشه نع هريغو عیکو هاور اذكهو : ناماس نب ةدبع نع هدنسم ف ةيوهأر

 وهو نانتچالا سم لعفم ميجلا حتفو ملا مکر نجا )سرت رأ ةفجح نج نا ىفالا 2 هللا ل ومر دوغ

 دقو ةقردلا یه ءاف مث مبج+لاو ةلمهملا حتفب ةفجحلاو « كلذ ىف ةلآ هنال هميم ترسكو تسلا هرذاحي ام راتتسالا
 ينعم امه ليقو نيدلج نيب هيف قراطي نکل هلثم سرتااو , هريغ وأ دلج اب فاذنو مظع وأ بشخ نم نوک
 ةياود ىل: ىتأ ماشه نع كراباا نب هللا دبغ ةياور هديؤيو دمتءملا وهو كشكل ربخلا ىف ءوأ د لوألا ىلدو « دحاو

 « نھ » وق ىف نیوثتلاو « نم وذ اممم دحاو لک سوت وأ ةنجح نت ىتدأ ىف » ظفلب نمحرلا دبع نب ديمح
 الو هنيعب اسرت دارملا سیا و رلا یوار ةورع همهف ا هفانلا ءىثلا جرخأف « هيف بر نم هنأ دارملاو ریڈ کال
 وأ اريثك نجلا نم ناک ہاوس نجلا نم ردف غابي ,یش لک ىف عقر ناک عطقلا نآو سنا دارملا ااو امیعب ةفجح
 نيب ةعماج مایه نع ةماسأ یا ةءاورو « هنود e) عطقي الو اباصن نوک لفالا ىلع رد ۱« داتعالاو « الماق

 قامركللا دافآو « لوصالا ىف تبث اذک « نم اذ امنم دحاو لک ناك ه ايف هلوقو « الوأ نيترركذملا نيتياورلا
 هلو ٠ ناك ىف نأشلا ريمض ريدقت ىلع هجرخو عفرلاب « نمث وذ امهنم دحاو لك ناكو » خسنلا ضعإ ىف عقو هنأ
 هنع ةفئصم ىف بيش بأ نبا امجرخاف عيكو ةياور امأ ( السم هسيبأ نع ماشه نع سيردا ناو عيكو هادد )
 نم هل ذئموب نجلا ناكو نجلا نمي ىف حقي 2 ىلا درع یف قراسلا ناک و لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع هظفاو

 ىف ىنطقرادلا ابجرخأف وکلا یدوالا هللا دبع وهو سيردا نبا ةياور امأو « هفاتلا ءىثلا ىف مطقي نكي لد
 هيبأ نع ماثه نع مهتاالث عيكوو سبردا نب هللا دبعو ريرج نع ىموم نإ فسوی قررط نم قييلاو « لاملا »
 طع تأرقو « هفاثلا ,یشا ىف عطقي نكي مو هدازو ءا وس ةماسأ ىبأ قايس لثم ركذف « علعةت مل قراسلا دي نأ د
 طسوالاد ىف قارطلا هركذ ايف هدع قازرلا ديع دزع سبرد] نبا ةاور نأ نئلملا نبا اش همت و ىاطلخم

 « ىرارفلا ةصيق ن هللا دبعو یافطخا ناو ىدقملا ىلع نب رع ماش نع ارا هلصود « ليع اسالا لاق !ذک

 ميحرلا دبع امأو « ری رج ةياور ترکذ دقو : تلق . ريرجو ليعامسا نب مثاحو ناهلس نب مجرلا دبع اضيأ راو
 نع ةاورلا فاتخ مل : ( هيبلت ) ٠ لم هج رخأ ةبيش ىف | نب ركب وبأ هنع هلصوو السم هند ليةف هيلع فاتخاف
 مدقت اک اضيأ ننلا ىف هيلع فلتخم مو هدنس ق هيلع فلتخاف ىرهزلا امأو « نتلا اذه ىف هيبأ نه ةورع نب ماشه
 هظفح ىذلا وه ةورع ظفل نوكي نأ لعتحو« مدة اک نیبچولا ىلع ب هر لوح ةورع نركي نأ لموحيف ظااح وهو

 لرالل دبشيو « اريثك مل عقي اذهو ةرمع ظفل ىلع هذاسف ةردع ثیدح ىلع ةورع ثيدح سنوي لمحو ؛ هزع ماش»

 ةاور ظفلب ةشلام ند هدحو ةورع نع ىرهزلا نع سنوي نع ناد> نب صفح قب رط نم هجرخأ اسلا نأ

 رانید فصن وأ »نتلا ظفل نكل دنسلا اذمب سنوي نع رورپم نبا مساقلا ةياور نم اضيأ هاررو « ةئييع نا
 « مارد ةثالث هتميق نجم ىف عطف ی هللا لوسر نا د رمع نبا ییدح یا ثيدحلا . ةذاش ةياور هو « ادعاصف
 ىور ثيدح حصأ وه بلا ديد نبا لاو « عفان الا ربع نبا نع هورب مل مزح نا لات « كلام ثيدح نم هدروأ

 نم ليهامسالا دن ةلوصوم هتیاورو « هد د هلرق ىف ىأ عفان نع ينعي ( قحسا نب دم هغبات ) هلوق , كلذ ىف



 ثيدحلا 1۷۸۹ - ٩۷۹۹ ۱۰۵

 عطف هنأ مال ىنلا نعد عملا نع مال ريغ 34 هللا كيبعو قحسا نب لگو كلام نم كراملا نب هللا دبع قيرط

 قايسلا اذه لثه ءاممأ نبا وهو ةیر رج ةياور نم هللا هءحر فازا هج رخآ دقو « مارد ةلالث هن“ نمي ىف

 عطا 8 ظفاي عفان نع ةبدع نب یموم ةياور نمو « هل یرما ىأ رع نبا رهو هللا دبع ةهیاور نمو ؛ هاوس

 نكسل ةعاملاك< عفان نع هاور ثيللا نأ ینعب ( هتميق عفان ینادح ثيللا لاتو ) هلوق ۰ هلثم « تراس دي لكَ ىبنلا

 نبا نع عفان نع ثوللا نع حمر نب دمو ةبينق نع له اراصو ثيللا ةياورو ءهنمث و طوق لدب « هتمیق » لات

 ىفأ نع ىروألا نايفس ةياور نم اضيأ لسم هجرغأو « مارد ةثالث هتءيف نجي ىف اقراس عطق لِي ىبنلا نأ د رع

 كلامو نايفس یآ نب ةلظنح نع بهو نبا ةياور نمو < ةيءأ نب لی: اعاو یسوم نب بوبأو ىف ایتخسلا بويأ

 وبأ هجرخأ دقو « زبع لو لسم ظفل اذه هتميق موضعإ لاقو هلم“ مضمر لاق « عفان نع ماك ديز نب ةماسأو

 است ترس لجر دہ عطف و ىبغلا نأ » هظفار عفان نع ةيمأ نب لبعاا ىرخأ جرچ نبا ةياور نم دواد

 نمر « هلع د ظفلب هدحو ةلظنح نع بهو نا ةياور نم ىئاسفلا هجرخأو ۰ مارد ال هنگ ءاسنلا ةغیض نم

 لاقف عيمجا فلاخ نكس ,هتمدق د هوا ىف ثیألا قنارف « هتمیق ر ظفلب ةظنح نع ديزب نب لع قيرط

 هللا ديبع قيرط نم یواحطلا هجرخأ دقو  ظوفحا وه < مارد ةثالث » ةعاججلا لوقو « مارد ةس و

 قحعا نبا ةياور نمو « هلثم لات كلام ةياور نمر بوأ ةياور نمو « هتمبق ن# ق عطف » ظفلب رمع نبا

 نكي مل إب هن ال سآ هانعم « عظق د هلوق : ( هيلا ) . « هعطقف مارد ةثالث اپ میق ةنجح قرس لجرب ی , ظفلب

 وه نوكي نأ لمتحیف « ةيمررخلا دب ماطق رشاب ىذلا ره الالب نأ هلق بالا ىف مدقت دقو , هسفنب عطقلا رشابي

 تلدباف ةموق هلصأو «هيف ةبغرلا هيلا یهنذنام ,ىثلا ةميق همي د 4رفو . هريغ لمتصر كلذب الكرم ناك یالا

 ةميقلا انه دارلا نأ ظر ىذلاو < عيبلا دنع عيبملا هب لباقي ام نولاو « ةرسك ءب ارعوقول ءاي واولا

 ةميقلا : ديعلا قيقد نبا لاق « نيووتسم ذنيح اناك نهلاو ةمينلا نأ او ازوجت ام] نا ظفاب ءاور نم نأو

 نظ ىف تقولا كلذ ىف ةميقلا فداص هنوک_) نالاب ريبعتلا لماو « ةمیقا وه امن نيتءملاو نافلتخي دق ناو

 راسو ةيعفاشلا باجأ و: ةضفلاب باصذلا رابعا ىف رع نبا شید كلام كسم دقو : ةباغلا رابتءاب وأ یوارلا

 كلام نبا هجرخأ ىذلا دمس ثيدح یراحاا) ددوأو « كلذ نم لفأ ىف عطقيال هنأ هقرط ىف سيل ةنأب هفلاخ نم

 ناكل « نجنا نم نم لقأ ىف عطقيال هنأ انملعف لاق « نجلا ىفالإ قراسلا عطقيال ١ هظفاو فيعض هدنسو اضيأ

 « مارد ةرذع ی هللا لوسو هيف عطق ىذلا نجلا ةميق ناك » لاق سابع نبا ثبدح قاس مث « نجلا نم ىف فلتخا

 هيف فالتخالا دوجول ارد این عطتب الو « ةرشع وهو راثآلا هذه هيف تعمتجا ف الإ عطقيال نأ طايتحالاف لاق

 نيب عمطاو . ةب هلعأ ام عفدو , هحاضی) مدقت اك دانید عبر ىف خرصلا صالا ىف لسي مل ماردلا ىف لس ول هلأ بقءتو

 وهو اهيف عطق ىثلا ناجا ددعت ىلع وأ ةميقلاو نمثلا یفالتخا ىلع لمجلاب نكمم نجما نم ىف تاياورلا تفلتخا ام

 الو لعف ةياكح هنأل فيعض باصنلا رابتعا ىلع « نجم ىف عطف » هلوقب لالدتسالا : ديعلا قيقد نبا لاقو . ىلوأ

 لد :قوطنع هناف « ادءاصف راند عبد ف عطقي د هلوق فال هنود يف عطقلا مدع رادقملا اذه ىف عطقلا نم مزي

 ىلع ىعفاعنلا داتعاو : لاق « كلذ نود اف عطق ال هنأ لع همربفميو « ةيلع داز ايف !ذبكو هغلب اذإ ايف عطقي هنأ ىلع

 ف خرص هن و ةيفنهلا ىلع ةلالدلا ف ىرق وهو « د_جلا لءفلا نم لالدتسالا ىف ىرقأ لرف رهو ةثثاع ثيدح

 ىرابلا متن ۵ ۱۲ ج ۱۵ -م



 هودطا باتك م ۱۰۹

رحذلا قب رطب هب نولوة٫ امف عطقلا ىلع لدیو « هيف علعفا زاوجب نولوقي یال) ردالا نود ىف عنمذلا
 هتلالد امأو « ی

ةجح نوكي الف هم ورفم ثي> نم لب هقوطتم ثيح نم وه سداف رايد عبد نرد ىف عطقلا مدع ىلع
 لوي ال نم ىلع 

 الإ و مولعم ردقب قاعتي عطا نأ لم میوقتلا لد : لاقن انه موبفملاب ذخ الا قيرط ىجابلا ررقو : عاق . مربفلاب

 نم فلاخ دقو « رانید عبد دابتعا ىف اعوفرم احم رع صنلا ه دروام دمت دتارحو « ةدئاف هركذل ن یکی الف

 ىف هللالچ عم ىدرألا نايفس بهذ : لاقف یرملا نبا مهدعإ نمو کلا دبع نبا ءامدةلا نم كلذ ىف ةيكسا املا

 هيلع عمجأ امب الإ حابتست الذ عاجالاب ةمرتع ديلا نأ هتج> و « مارد ةرذع ىف الإ نوكي ال عطقلا نأ ىلا ثيدحلا

لذ نود ام ىلع قافتالا حقي ملام هب كسهتيف عيمجا دنع امف عطفلا ىلع قفتم ةرشمااو
 ىلع تاد ةبآلا نأب بقعتو « ك

 نم لفأ حصي لو ؛ لقألا ىف دروام حصأب ذخأ باصالا ىف تاباورلا تفلتخا اذإو « ريثكو لياق لك ىف عطقلا

 درو ثدح رصحلا یف حرص هنأ اههدحأ : نیبج و نم ىونأ راند عبد رابتعا ناکف « مارد ال وأ رائد عبر

 ىناثلاو  اهيف مومع ال لمف ةباكح ةدراولا ةحيحصلا رابخألا رئاسو « ادعاصن رانید عبد ىف الإ ديلا عطقنال » ظفلب

 نأ ىلع الالدتسا ىناطخلا لقنام هدب ؤو ؛ !مرلكض رآلا رهاوج ىف لصآلا هن ال بهذلا ةمسقلا ىف هبلد لوعملا نأ

لا تفرعف ليقاثم ةمبس نزو مارد ةرشع ايف بشکی ناك ةعدقلا كاكصلا نأب ريناثدلا نامرلا كلذ ىف دقنلا لصا
 مادد

 : ابهذم نب رشد نم برقي هيف قراسلا عطقي ىذلا ردقلا ىف بهاذلا لصاحو . عت هقاو ام ترصحو ريئاثدلاب

ا نع لقنو جراوهلاو رهاظلا لمأ نع لقن هنات ريغ وأ ناك اهفاق ريثكو ليلق لكى ماعقب لوآلا
 یرضبلا ند

 ميهاربأ نع هعبت نمو ضایع هلقنام دوذشلا ق لوقلا اذه لب اقمو . یفاشلا ینب نبا نجزلا دبع وبآ لاق هب و

 نإ الإ لوألا لثم ثلاثا . یناثا لوقلا وه اذهو ریناند ةءبرأ وأ امهرد نيمبدأ ىف الإ بحال عطقلا نأ ضخذلا

 ةسيسخ ةراغن ىف عطق نامع نآلو « هفاتلا نم ءىش ىف عطقلا نكي م د ىضأملا ةورع ثيدحل مات اعيش قورسلا ناك

 نب رمح نعو ةبيش ىبأ نبا (مجرخآ نیلما ىف ريبرلا نبا عطقو « هيف نمطفآل متدع نا طابسلا قري نمل لاقو

 ديدشتو ةدحوا | حتفب ىتبلا نامءع لوق وهو !دءاصف مرد ىف حطقت عبارلا ٠ نیدم وأ دم ىف عطق هنأ زيزءلا ديو

 كلذك سيل و ةفيلخلا هنأ هزم انظ قلطأف نايثع ىلا ىبطرقلا هپسن و ةنيدملا ءابقف نم ةعيبرو ةرضبلا هايفف نم ةانثملا

 ځلب مل ولو نیمهرد ىلع دار امن نمداسلا . هنع رذنلآ نبا هب مزج یرصبلا نسحلا لوق وهو نيمهرد ىف سماخلا

 ظفل قو «نيمهرد ىواسإ ام ءىث ىف عطق ركب ابا نأ ١» سنا  نرع یوق دنسإ ةبيث ىلأ نبا هجرخأ ةئالثلا

 « دمحأ كوع ةلاور یهو ‹ ايهذ ناک ولو م اهادع ام موی و مارد هال ف عباسلا ° مارد ةثالث یواسیال »

و دانيد عبر هباصاف ايهذ قورسملا ناكنإ نکا هلثم نم اما . كلام ند ف ام ءاكح و
 تغلب ناف امهريغ ناك نا

 یهو. هعارنآ دنع فورءلا كلام لوف اذهو « رانيد فدل ناكولو عطقي 1 غلبت ل ناو هب حام مارد ةثالث هتم

 نب ركب ىنأ نه ینا منا ىح نب ی نع دشار نب دم قبرط نه دمحأ هچرخآ ام هل جتحاو ٠ دمحا نع ةياور

 : تلات « كلذ نم فدأ ىف اومطقت الو دانید عبر ىف !ومطفا ه اعوفرم ةدئام نع ةر نع مزح نب ورم نب دمع

 «بهالا كلذ ىف ريتعملاو دمتملا نأ ىف صن ةياورلا هذه نم عوفرملاو « مارد ةئالث ذئموي هتمبف رانیدلا عبر ناكو

 نإ الإ هلثم عساتلا ير صلا صنلا هب عفتري الف هليوأت نكمي اذهو < ةضفلاب موقي بهذلا نأ ىضتقي هنم فوفو او

 دحأ نه دوپشلا رهو« ایهحآ هتمیق تغاب اذا 4 عطن ایهریغ قورسلا ناك
 لم رشاعلا . نحسا نع ةياردو



 ثيل 1۷۸٩ - 4۷۹٩ ۱۰۷
 يم ل رس ی یو سست حس که
 ةيكملاملا نم ةعاج لوق وهو ؛ ةيلع لوعلا ورف ابلاغ ایهدحآ ناك ناف نيبلاغ اناک اذإ الإ امهدحاب نسكب ال نکا
 مدقق داو یعفاشا بهذم وهو ء ضرع را ةضأ نم هتممق خابیام را راد عبر رشع ىناثلا . رشع ىداحلا وهو

 قحس) نع ةياورو ثيللاو ىعازوألاو زيزعلا دبع نب رمعو مزح نب ركب أو ةرعو ةشئاع لوق وهو ؛ هريرقت
 لا هنأ عطقنم دئسإ رع نع رذنلا نا هجرخآ دقو  لعو ناڻو رع نع هریغو یاطرا هلن و  دراد نعو

 نم مارد ةئالثب تموف ةجرتأ قرس قراسإ نامثع ىتأ  ةرع قيرط نمو «ماعف رانید عبر قراسلا ذخأ اذإ د
 نيمهرد هتمیق تناك رانيد عبر ىف عطا ايلع نأ هيبأ نع دمع ن رفعج قو رط نمو « عطقت رشع یاب رازیدلا باسح
 . ديعس او ةريره نأ ند رذنملا نا هنو ةباحصلا ضءإ نع ضایع هلن مارد ةمبرأ ردع ثلاثلا . افصنو
 نباو ةمريش نیا لوق وهو مارد ةسمخ رثع سما ا« رفابلا رفعج نآ نع رذناا نبا هاك رانید ثلث ر ع عبارلا
 ال باطلا نب رع نه ءاجو یاسالا هچرخآ راس نب ناماس نعو یرصبلا نسا نع لةو ةفوكلا ءابقف نم ىل ىبأ

 يآ نبا جرخأو هنع بهسملانب ديعس نع دهام نع روصنم قيرط نم رذذملا نبا هجرخأ سمخ ىف الإ سما عطقت
 ام رآ مارد ةرشع ريذع سداسلا . كلذب فشو كلام نع ىموبدلا دز وأ هلقثو هلثم كدعس بر ةرب ره ىبأ نع ةييش

 نم هتميق غلبام وأ رانید رشع عباسلا . اممامصأو ىروثلاو ةفينح یبآ لوق وهو «ضرع وأ بهذ نم اهمیق غلب
 مارد ةرشع وأ رائيد رشع نماثلا . یمخنلا لوق هنأب رذنملا نبا مزچو ؛ ةة اط نع مزح نبا ءاكح . ضرع وأ ةضف

 عطقنم هنسب دوعسم نبأ نعو فيعض دنسب ىلع نع رذنملا نبا هجرخأو 5 اضيأ مزح نبا هاکج ایه آ یواسیام وأ

 ريثكلاو لیلقلا ىف عطقيو ةشأاع ثيدح هياء لد ام ىلع بهذلا نم ۱ دعاصا رايد عبر رع عاتلا . ءاطع لاق هب و لاق

 تبث بهذلا ىف ديدحتلا نأب جتحا و دواد نع هوعن بلا دبع نبا لقنو « مزح نبا لرق وهو ؛ ضورعلاو ةضفلا نم
 ناك اذإ الإ رثك وأ لف اف عطقوف هلاح ىلع ةيآلا موع قبف هريغ ىف اي رص ديدحتلا تبكي ملو ةن ام ثيدحح ىف ام رص

 ' ناك ذئموي فرصلا نأب یعفاشلا هدأ دقو « رخالا ىلع نیدقنلا دحأ سايق ىف الإ ىمفادال قناوم وهو . أهفات هىثلا
 ةصآىف مدقنو « مزد فلأ ردء انثا ةضفلا لهأ لعو رانید فلأ بهذلا لهأ لع ةيدلا نأب لدتساو . كل اففاوم
 بهذلابف ايهذ نإ دلإلا دقن بلاغب نوکی م وةلا نأ ةيكسلاملا نم ةعامج ليصفت نم جرخ و « هديؤيام ابیرف ةجرتآلا
 یبثوم مارد ةثالث هتميف نجم ىف غطن ب هنأ رع نبا ثيدح ىف تبث ذقو ايهذم نی رها ماك ةضفلايف ةضف نإ و
 راند عبر 5 علمقلا ف حب رصلا سنا ةقفاوم یهو مارد ال جا نم قف درو ام لقأو نجا نك نم لفآ ف عطق ال

 اک بهذلاب رابتءالا قبف فلتخت بهذلاب ةطفلا ةميق نآل افلطم هيف عطقي باصن مارد ةثالثل نأب لوقلا كرت ااو
 هللا دبع ىبأو ةزهاظلا لوق وهو ؛ زرح نم قرسإ مل ولو قراسلا عطق بوجو ىلع هب لدتساو ؛ ءا هاو مدقت

 هتجحو « هموم ىلع هادع ام قب ىل دب ءىش هدنم صخ اذإ ماعلا : اولاةف روبمجا مرفلاعو « ةلزتءملا نم یرصراا

 رووخججا صقن قرس نم لك ىف ةماع ةفرسلا ةبآ نآل ال مأ صيصختلا دعإ محلا كلذ ىف تبث اع ءىني هظفل ناك ءاوس

 ق هلصا یرهبلا درطو « زرلا طارتشا نع هی ام الا ىف سال و« عطقی ال اولاقف زرح ريغ نم قرس نم اهنم

 نم ذو*أم زرا طرش نأ لاطب نا معزو معن « ةيآلاب جاجتحالا رمتسيل ز را طرتدي لا ر یکذ لا طارتشالا

 بیساا ص وصال ظل م وهغب ةربءلا نأ ىلع هب لدتساو ؛الصا ی رنهبلا ةجح طق لاقام حص ناف ةقرسلا ىنعم

 لدتساو « نيفراسلا نم امهريغ ىف ةءاجصلا ام معو نجلا قراس وأ ناوفض ءادر قراس ىف ازت ةقرسلا ةنآ ن۹



 دردملا باتك - ۸1 ۱۰۸

 ادیچ برورعم ريغ وأ اورام ناک ءاوس بهذلا نم كلذ هيلع قلص 0 بجي عطقلا نأ لع دائيذ عبر قالطاب

 6م رجل ةقرسلا ىف ناطاو كلذ ىلع ةاكرلا ىف ىعفاشلا صنر ةيءفاغلا دزع حج رثلا يف فاتخا دقو : ائيدر وأ ناك

 خيشلا ديقو « ىعفأرلا هحجرو بررذاا ىن الإ عقبال ىرخطصالا لاتو « انه ميمعتلاب هغابثأو دماح وا خيش

 ىف عطقا ةيعورشم ىلع نجلا ىف عطقااب لدتساو « عبطلاب صتني یالا ردقلاب ىرخطمالا نع لقنلا دماح وبا

 عحلملاو بشغحلاو نالاو ةراجملاك ةءابالا هلضأ امو. داسفلا ها عرسسب أم ةيفنملا یثتساو 1 سابق لوهتبام لك

 زاوج ىلع اعيرفت عطقلا نيجرسلا لثم ىف مدنع حجارلاو « لب املا نم ةياور هيفو « ريطلاو هالکلاو بارتلاو

 نمل ىف ةريره بأ ثيدح ثلاثا ثيدحلا . قیفوتلا هقاب و هقفلا بتك مطب لع ىرخأ عيرافت اذه قو « همیپ

 ةشاع نع ةرمع ثيدح لم نأ زابخألا نيب عمجا قيرط نأ ىلإ ةراشإ بابلا هب مخ عطتيف ةضيبلا قرسي قراسلا

 عبر ا مە خلییام فضل اب دارلا لاو هنآکف « كلذ هم تغلب ايف اذكو ادعاها رائيد عبد ف عاعقیف الصا

 مدقت دقو « شعالا ها یالا ليوأتلا نم قرسام حیچرت ىلإ ءاع| هیفن « لبلا اذکو ادیاصا دانبذ

 هيأ كحبلا
 قراسلا ةبوت بسا = €

 ةورع نع بابش نبا نع "سوپ نع بهأو "نا یئادح لاق للا ردع ن "لیهاسا اشو مس ۰

 3 1 5 3 8 ۶ 7 ١

 بلا ىلا اهتجاح مفرأف كلذ "دعب ىنأت تناكو : ةشئاع تاق « ةأرما دی عطق و یبلا نإ ”ةشئاع نم »

 « اهنبوت تنسحو تباتف

 ی نع ره زا نم "رمعم ان ربخآ فسوپ نب "ماشه انثدح "نمجلا د۶ نب للا دبع اشتر - ۱

 نأ ىلع al 3 لاقف طهر ی هلي هللا "لودر ”تمياب لاق هنع نا "یضر تماصلا ù ةدابع نع 2« "سیردا

 ¢ ملجرأو کیدا نيب ورا ناتمب اوتأت الو 6 مدالوأ اولتقت الو ¢ اوف رست الو 4 ایش لاب اوكر شمال

 "4 ةرافك ومف اين لا ىف هب ذخأف اثيش كلذ نيباصأ نمو« هللا لع ءرجأف کنم فو نف ٠ فورعم ىف ىنوصمت الو

 قراسلا بات اذإ : هللا كبع وبأ لاو .« ۳ ءاش ناو هب ذع واش نإ :ّللا ىلإ كلذن نا E نمو « روهط و

 هيد 0 تاب بات اذإ كلاذك دودحم و « هيداهش تاب هد مطقام 75

 رخآ ىف عفو دقو ؟ ال وأ ةتدابش لبقت ىتح هنع قسفلا مسا عفر ىف هدیفت له ىأ ( قراسلا ةبرت باب ) هوت

 اهبامسأ بات اذا دودج لا لك كلذكو ؛ دتداپش ىابق هد تمطق و قراسلا بات اذإ هللا دع وبأ لاق : بابلا اذه

 تەدقت دقو ‹ فنصملا یراخبلا وه هللا دبع وبأو هدحرو یههشکلا نع رذ نآ ةلاور ىف وهو « مدایش تليق

 نأ لمتحي : لات هنأ ىمفاشلا نع ویلا لةن و . امهتدابش ىف قراسااو فذاقل اب قاعتي اما تادابشلا ىف ةلأملا هذه

 نعو ۰ طقسيال انرلا دح نأ هع عمبرلا ىزدو « دودا باتک ق هب مزج و لاق «قب وتلاب هلل ق> لك طقسإ

 ا لاو « برشل الإ طة 1 نءو ۰ Al لوق رهو لاق ۽ ادبأ دردلا نم ,یش طقسإ ال نمملاو تسلاا



 ۱۰۹ ٩۸۰۲ - 1۸۰: فید ا

 فق رم ىلا ةصق ىف ةشنام ث.دح بابلا ىف رک ذو . لمآ هقاو هيف سنا دورول قررطا عطق الإ طقس الو یواحطلا
 ج رتل هتبسانم ةجوو , اذه ليبق فوه هحرش مدة دقو « اب ون تنسحو تباثد د هرخآ ىف عقوو ,ارعتخ
 ثيدحو ؛ اماه ناک یا هلال دوءيف روك للا بئاثلل تبث فصرلا اذه نأ ىنعتذي كلذ ناق ناب ةب ولا فضو
 4 ةراذک وف ایندلا ىف هب ذخأف ايد كلذ نم باصأ نف » هرخآ قو ةقرء١ رك ذ هيفو ةميبلا ف تماصلا نب ةدابغ
 ىلا دوذی هنا بات هنأ كلذ ىلا معنا اذا رباعتلاپ فصو دا هيلو منآ ىذلا نأ هنم ةلالدلا هجوو « دررطو
 لمآ هقاو . اب هتدامش لوبق كلذ نمضتف كلذ لبق هيلع ناک ام

 ةدعلاو رفکسلا لهأ نم "نیبراا باپ - ۵
 اوبله وأ اولثقي نأ اداسف ضرألا ىف نوماسيو هلوسرو هللا نوبراحم نرففا دازج ام ر) ىلاعت ا ”لوتو

 ( شرألا نماوفنی وأ نالخ نم مهلجرأو مهيديأ ”مطقن وأ
 لاق ريثك ىبأ نہ یی ىنثدح یعازوألا انئدحر سم نب دبل لا ات دح هللا دبع نب ىلع اشو --۲

 اونجا « اوداسأف لكم" نم ”رفن جلي بلا ىلع مذق : لاق هنع هلا يضر سنأ نه »رجلا ةبالق وبأ ىنث دح
 امام اولتقف «اودئراف  اوجصف اولعفف « اهنابلأو اهلاوبأ نم اوب رشيف ةقدصلا لب وتأي نأ مرمأف ,ةيندلا
 «اوتام ىت- مهرس ۱ 3 6 مرتيعأ لو مماجرأو مدیا عاتق « مهم "یاف مراثآ ىف ثمیف . لبالا اوقاتساو

 اذم ىف امنوک قو, انه عیجا تأرث ةجرتلا هذه اذك ( ةدرلاو رفكساا لهآ نم نيبرالا بانک ) هلوق
 نيب ابا نأ ىل رهاظي ىذلاو « ةدوسملا نم ىراخبلا بانک اوخسن نيذلا ىلع بلقتا ام اهبنظأو « لاكشإ عضوملا
 دودا باتاكو مجرت فاما ناف .دودحلا باوبأ نيب بال اهنا كلذو  ندتراا ة امسا نيبو تايدلا باک
 باوبأ ىف رجلا دح قهر le أدب 5 را برش و ةة ما رکذ هيلو « نم« وه و یازلا یی ال ١ تیدح هردصو
 امإ كلذ دعب مث هب ردص ىذلا ثردأطا ىف ءاجام قا و ید انرآ با وأب ثاثب نأ يلب ىذلة « كلذک :ةرسا اب م“
 نوكي نأ قولي هناف نیدن رلا ةباتتسا باب » هبة هبا هرخؤإ نأ لرالاو ؛ هرخؤ, نأ امإو ني. راحل ا بانك مدقي نأ
 هف وتسب لو: ةانزآ مثل باب م يف كلذ زه .یاآ ضر“ 11 ژام رک را الا كلذ ىلع هما ن٥ رأ موا هباوبأ + نم
 رفکلا لهأ نم » هلوت دعب لاق هنأ كلذو « لاكدالا ام عفن ري دق ةدايذ ىن دنلا ةياود ىف عقوو . هيلع هيأأس اك
 لا هناضفال نیبراحا ىلا انا دح مذ نأ كت اظوفع ناك ناف ءائرلا ىف دا هیاع بحي نمو ه دازف « ةدرلاو
 باوب الا نوكتو باب بانک ظذا لدبي نأ ىلوالاف اذه لعو « ةقرممااو برشلا فال هرو م ضعإ ىف لثقلا
 ‹رڏ یو اذک (ةبألا هلو رو هللا نوب رام نذلا ءار اع] : هفا لوقو ) وق دو دا باک ىف عاد اراک
 ةبراحا ةيأ نأ ىلا يراخرلا بهذ : لااب نبا لة 4 ضرالا نءاوذأب وأ 2 لا اهريذو ةعرک ةاور ىف قاسو
 نع قازرلا درع جرخآ نكماو « كلذب رمه هيف سال و نیا رما ثردح فاسو « ةد رلاو رکا لدأ ىف تاز“
 هللا نوپ رام نيذلا ءازج ۱6] : مريف تاز ةالا هذه نأ اتخلب و لاق هرشآ قو نية رعلا ثيدح ةداق نع رمعم
 بهذو : لاق یرهراو كاحنما و ءاظدو نسحلا كلذ لاق نعو ٠ ةرير» ىبأ كبدح ىف هلام عقوو «ةيألا ورد



 دردلا باتك + م ۱۹۰

 كلام لو وهو « قيرطلا عطقيو داسفل اپ ضرألا ىف ىفسي نیماساا نم جرخ نمیف تارت |منآ ىلا ءابقفلا روبمج

 اهظذل نكل مجنایحأب نيينرملا ف هلن ناو ال لوألا لوذلا ايفانم اذه سيل : لاق مث « نیبفوکلاو یمفادلاو
 ريسفت ىلا عجراار « نارافتم امه لب : تلف . داسفلاو ةبراعلا نم مياعف لثم لعف نم لك هانعم ىف لضدي ماع

 نم لاطب نبأ لقن مث ء مع ةيصمملا ىلع امامغ نمو رفکلا لهأب ةنآلا صخ رفکلا لد ابامح نف : ةبراعماب دارا

 ىف تاز آلا هذه ىف ةروكذملا دودحلا نأ لع لدي نیلساا لمع هءاع ىنعم امو نآرةلا رهاظ نأ ىضذاقلا لیعاسا

 ممک> ناکسف ةيآلا رخآ ىلا ( پاترلا برضن اورم نيذلا ميقا اذاف ) مهيف لدت دقف رافکسا امأو « نيدسملا

 نم نأ لع ةلاد هو ( مییلع اوردقت نأ لبق نم اوات نيذلا الإ ز) ةب راجا ةيآ ىف ىلاعت لاو « كلذ نء اجراخ

 اذا ناكلو 0 ةبراحلا هتعفدل رفاكللا ىف ةيآلا یناکولو , اف هأنج م ركذ م باطا هنع طب نيب ر احلا نم بات

 نع بیجآ و « لقا هند تفذغ ةبارحلا ن وكف لتقلا نم لسو ةيآلا ىف ركذ ام انيفتكاه رفك مه ةبا رحلا ثدحأ

 وأ مالسإلا ىلادوعلاب ةبااطملا هن طقست نأ الثم دن رلا براحلا ىلع دودحلا هذه ةءاقإ نم مزلرال هنأب لاكشالا اذه
 ىربطلا جرخأو ةب رفکسا هق ةبراحلا نعم نأ ريج نب ديعس نع فئصملا هلقنام ةدئاملا ريسفت ىف مدقت دقو « لتقلا

 هذه نأ انا ركذف :لاق نييئ رعلا ةصق رخآ ىف سفأ نع ةدا:ة نع ةبورع ىبأ نب ديعس نع ةدابع نإ حور قبرط نم

 ىلوعامسالا جرخأو سن نع رخخآه جو نم هومن جرخأو« (هوسدو هللا نوب رامي نيذلا ءارج اه ) مهيف تلزت ةيآلا

 فعل ینلا نع سنا نع ةبالق یآ نع بو نع ساپما نأ نب ةيواءم نع ةيواعم نب ناورم قيرط نم كانه

 نم اوناك معآ نيديدصلا ىف ترث دق : تاق . 18 نم م لات (لوسرو هللا نوب راح نيذلا ءازچ امن إ 2 ىلاعت هرف

 اهمومعب لوانقت یهو مهن الوا یلرت بألا نأ دمتمااو ؛ لاطب نبا هافن ىذلا رمتلا دجو دقف ؛ ةئيرعو لكف

 رفظ اذإ مه مامالا ريع ارافک اوناک ناف : ةفلتخم نيةيرفلا ةب وقع نکل ؛ قيرطلا عطقب نيدلسملا نم براح نم

er.فخأ نمو لتق لتف نف ةيانجلا ىف رظثب نييفوكملاو ىعفاشا لوق وهو امهدحأ : نيا وق ىلعف نيلم اوناک ناو ؛  

 ق مامالا ريختيف رييختا ىه لب: كلام لاتو ؛ عيونتلل « وأ » اولمجو ؛ ىنن ال ام ذخأي ملو لتقي مل نمو عطق لالا

 ىعفانشلاو كلام لاقن : ةيآلا ىف ىنالاب دارملا ف اوفلتخا و « لوألا ىربطلا حجرو « ةئالثلا رومآلا نيب سلا براحلا

 ناب بقعت و « هدب ىف سبح لب ةفيثح ىنأ نعو . اف سبحیف كلام داز « ىرخأ ةدلب ىلا ةيانجلا دلب نم جرخم
 ةةرافم تنرق دقو < كبلا نم جارخالا ىننلا ةقيق ناف ىلا دض وهف ةماتإ سبحلا عم ناك ولو دلبلا ىف رارمتسالا

 ال هنأ ةفينح ىبأ ةجحو ( مكرايد نم اوجرخا وأ کسفن | اولتقا نأ مهياع انيك انآ ولو ١١ یلامت لاق لتفلاب نطولا

 ةفرافم هیغکی : ىعفاشأا لاقو « ام سبع هنأب كلام هنع لصفناذ « ىرخألا ةدلبلا ىف ةبراحملا رارمتسا هنم ندؤي
 لس نب ديلولا قيرط نم هدروآ « نيا ر لا ةصق ىف سنأ ثيدح فئصملا ركذ مث . الذو انالذخ ةريشعلاو نطولا

 « ةيوستلاو سیا دنا نم هيف نمأف هعيج ىف ثيدحتلاب هيف احمصم ةبالق یآ نو ريثك ا نب یح نع ىعازوألا نع

 اودتراف اوحصن اولمفف و عضواا اذه ىف عقوو . ةرابعا باتک نم « لبالا لاویآ باب » ىف هحرش مدقت دقو

 «لبالا اوقاتساو اهتاعر اولدقو

 اوکساه یتح دلا لهأ نم نيبراحلا و بلا مر مل اپ - 1

 نعد ةبالق ىبأ نع یے نع ىعازوألا ین ”ديلولا انث لح ايل»إ وبأ تاما نی دمع اش - ۳



 فذ ۱ ۸۰-۹۸۱ ثدحلا

 « اونام ىتح معسل و« نيون رعلا من ىذلا "نآ سنا
 مدلا عطقل رانل اب کا نينلءهلا نيا نوکسو ءاحلا حثفب مسحلا ( لا نيب رانا او ىنلا مس مل باب ) هلوق

 انه مسحلا : ىدوادلا لاتو . لیدی نأ هتعنف قرعلا مد تسد هانعم قرعلا تمسحو عطقن اف هعطقك مسح اف هتمس>
 نه افرط هيف هروأو ؛ هيف اروصع سياو ملا روص نم اذهو : عاق . راح تيز ىف عطفلا دما ديال عضرت نأ
 ميكالهإ دارآ هن ال مههسح كرت اما : لاطب نبا لاق « میمسح لو نیبآ رهلا عطآ  هلوق ىلع ارصتق» نييأرملا ةصق
 ۱ مدلا فز ابلاخ فاتلا هعم نمؤيال هنا همسح بحي هناق الثم ةقرس ىف عطق نم اماف

 اوتام ىتح نوبراا نو دارا قس | ساپ - ۷
 ٠ = لاق هنع هللا ىضر سنآ نع ةبالق نأ نع بویآ نع بيهو نه لبه نب ىموم نرو : 7 ”2 نو - 2 2 ۶

 لاقف السر انغبآ هلا لوسراب : اولاقف ةنيدملا اووتجاف « ةئصلا ىف | ون اك نع ”ىدلا ىلع لکع نم طهر مرد
 اونو اوهمسو اوح یتح اهلاوبأأو انا نم اوبرشف اهوتف « تقي هللا لودر لبإب اوقحلت نأ الإ مل دجأ ام

 يآ یتح املا لج رت اف «مهراثآ ىف باطلا ثعبف « خرس 2 ىلا راف «دو هلا اوقاتساو ىعارلا . ۰ ۱ س ۳ 5 ۰۱. ° ©, 2> .٠

 اف لوق ةرطا ف اوقل مث ¢ مب« دحامو مماجرأو مهيدي معاو مماحکذ تیحأف ريماس رمأف )م

 ه4وسرو هللا اوبراحو اولتقو اوقرسس : ةبالق وبأ لاق . «اونام یتح اوقس
 هحتفب ناک ولو ؛ لربجاا هانیلا ىلع هلوأ م م اذك ) اوئام ی نرب راحا نود راآ ق-إ مل باب ( هلوق

 ىبأ نھ رخآ هجو نو نیا ردلا مق هيف دروأو ۰ 4 یالا پابلا ف م لعات ىلا امجار ناكو نوبراهملا بصنأ

 ىهوءافلاب « ىعارلا اول ةو ىنمهشكسلا اور ۴ ( یعارلا اولنق و | ون و او یح) هلوق . اما سنأ نع ةبالق

 ىالا ضراا نه م دمنا ىنا ىف ملا ةمعن مرفك مريقس كرت ىف ةكسحلا نأ بلپاا نع لاطب نا یکحو ؛ «جوآ
 ۵ لا 2 ىذلا نأ 00 باساا ۸ كره لس نم بهو نا هجرخا ام نخور رخآ هجو هيو : لاو 0 r) ناک

 اذ-هو : تاق . 2 هت وعدل ةباجإ مرية كرت ناكف لاق « ةلمألا د لآ شاع نم هقا شطد : ۱ وعذصام هغاب

 ميكالهإ دارآ هن 9 اونام ینح ميكرت امناو « فاعرلا نيعأ اولس مهنوکل مهاس هنأ تبث اک كاذب مق اع هنأ ىفانيال
 € ,A اول 0 قب رطل هذه ىف هلرقو ۰ لب ینل ملعب نكي مل یئ س الب مکر نإ لاق نم دءزأ و ۰ ما ف یه 3

 نوذسر ءارلا رک السر » هلوقو « هل هيلط انك هاذبأ لاقي ۳ باطا ىأ ةمجوم 9 ةد>وم مث عطق ةزمم

 نأ ىت مالکسلا قايسو ديرحت هيف « فَي هللا لوس لباب اوقحات نأ الا كل دجأ ام د هوقو « انبل یا ةلءبملا
 مدقتو 1 نينمؤملا ريمأ ممل لوق, ةفلخلا لوف هنمو ؛ الام ريمالا عد لوق موقلا رييك لوقک هنکلو لإ اب لوقب

 نيتباورلا نيب مهضعب عمجل « ةفدصا لب] اونأي نأ مرمأف » ظفاب اضيأ ل والا بابلا ف وهو قيرطلا هذه ريغ ىف
 لكلا لب لو 0 رخآلا فهلا لد نيفاصلا نم لک لدف ةدحاو ةبج ىف ةتدصأا لبو ىعرت لب] هل تناك ميلي هنأب

 م دمع لآ شرطمت نم ابیرق ركذام لوألا ديؤر و « هک = تحت هن وكل ةيعبتلا ةف اضإ هيلا اهتفاضإو ةقدصلا لب]
 ةفدصلا نولوانتیال اوناك



٩ 
 ۱۱۳

 دردملا باک

 نييراحلا نيعأ شب 'ىبلا ران صا -_ ۸

 اطهر نأ كلام نب سنأ نم د ةبالإ ىبأ نع بوأ نع اج انث لح ديعس نب ةبيتق اشو - ۵۰۰

 « حال وَ ي ل م ا 2 ةيبدأل اومدق - لکع نم لاق الا "هلعا الو « ةني رع نم لاق وأ لكع نم

 ماب. منا اوقاتساو , یا را اول اورب اذإ تح « اوبريثف ٠ اهنابلأو اهاوبأ نم اوبرشيف اوج رک نأ مسأو

 محي دي :ماعقف مهب سن مم ىج "یتح "ابن مقترا اف « م رثإ ىف بلطلا ثعبف « ودع لک ىبلا

 5 نوت الث نوةسنسإ ةرلاب اوقلأف ¢ مهابعأ رو م ملجرأو

رذک و اولتّو اوفر موق ءال وه :ةبالق وبأ لاق
 هلوسرو هلا اویراحو مهما«[ دعب او

 ةياور ۳۹ هیج ید » همق ا E A يف ا

 اهو ماللاب < لو و نيب راهن لوأ ىف ىعازوألا ةیا ور ؛ ىف عقو € مهيعأ رو ۱ هلوقو و مم یاد ىنممشكملا

 هنآ ىلهسلا قرار یا رال اب اياك فیفا اپ نيمأا رعس ضایع لاك, رظن هيو : هريغو نالا نا لو < ى

 هانطيضو لة e را. ۵ ةديدجلا نوک نأ لوألا قااعرا و رافت بوذب ی” ةا ةدب دح نيدلأ نم یادم نأب ساق

 . انه دارلا وه سیل و كودلاب نیما ءقف هناب اضیآ لمساا اورسنو « هجوآ لوالاو خسناا ضعب ىف دیددتلاپ

 ةدابع ی فیدج عم )م ho باذو ةرخالا ىف رفو امن دلا ف یر م ۳۱ كاذ) نيب راحلا ةيآ ىف هلوق لكشأ : ( هيبلت (

 نأ باوجلاو نا هل < براء ا نأ ةبالا رهاظ ناف راک ناك ایئدلا ىف دملا هيلع يأ نم نأ لد لالا

 لع عاجالا لمح ايلف 6 ۳ ند هما ماه 1 ام ° ك كأ رکذ ةرق نأ لل فو نیس اب ص وص# ةدابع شم لوح

 مفأ نم نأ ىلع ةنساا لدا حاجإ مات راک وكي ال لا كلذ نأ اكرثم تاف کرڈ ىلع لتق اذا رفاک ا نأ

 أ رغخإال هقا نا ) لات هلرق كلذ طیب ىذلاو « هيصعم مال ةرافک كلذ ناك یعاعاا لهآ نم دحلا هيلو

 ملعأ هقاو ( ءاشإ نا كلذ نودام رفنيو هب كرشي

 شداوقلا لر نم لضا باپ - ۹
 ن نج رلا دبع نب e نع ره نب نا رلسیبع نو لا دبع ان ربخأ مال نی دع او ةنعق

 :هللض الإ لظ ال موي هلظ ىف ةمايقلا موب فا مباظي بس .لاق ك نا نع برد ىبأ نع » مصاع نب صفح

 ىف قاعم باق لجرو « هانیخ تّضانث مال ىف هلل ركذ و « هللا ةدابع ىف ادن "باشو « لداع مامإ

 للا ”ىاخأ ىنإ : لاق امس ىلإ لاجو ٍبصام ٠ تاذ اا هند “جرو لا ىف ابا نال-رو « دحسأل

 « هني "تعتصام "هامش ص ال ' يي اهافخأت قا دصب قادصت لجرو



 ۷۱۳ 5 ۱ ۹۸۰۸ - ۱۸۰۷ فید ا

 انثدح ىلع نب رع انک دح ةفيلخ ىثدحو el ىلع نره ايثدح ركب ىلأ نب دم اشو — ۷

 رز ےس ۳ ۰

 تلكوت هْييَ نيب امو هیلجر "نیب ام یل لكوت نم : هيج ىبلا لاق یدهاسلا ٍدعس نب لبس نع » مزاح وبا
 ۱ € ةنحلاپ هل

 اذکو « الرق وأ العف بوئذلا نم هحبق دنشا ام لک یهو ةشحاف عج ( شحاوفلا كرت نم لضف باب ) هلوق

 ناک هنإ انزلا او رقت الوإ لامت لوق هنمو ةشحاف ان رلا لغ الاغ نلطيو ؛ شح الا مالكا ةئمو شدفلاو ءاشحفلا

 ود ناك مث نهر (ةشحاذلا نونانآ 2 همرمل مالسلا هيله طول لرف ىف ةيدهملا مال اب طارالا ىلع یةلطأ و ( ةهحاف

 ثردح اهدحآ نيكي لح هيف ركذ مث . ران هيفو ةريبكأ نم دشأ ةشح املا نآ یعیلاا معذور“ زركالا دنع قارلا دح

 لاجو بصام تاذ أا هتعد لجرو و هيف هوق هنم دومقلاو , هلظ ىف ىلاعت هقا مواظي نيذلا ةعبسأا ىف ةرره ىبأ

 هل عقو نم ةلصخلا هم قدتلبو « ةاكرلا باتک ىف قوتسم هحرش مدقت دقو « لات هللا فاغأ ىنإ لافف امسفن ىلا
 كلذ نع پاشلا نعا ةدحافلا هنم لانیل ادج زابجلا ةريثك ةليج هل ةنبا هجوزي نال اليمج اياش اعد ىذلاك اهون

 قاسفلا ىلع وبأ لاقف پوسنم ريغ « دج انثدح و دنسلا لوأ ىف هلوقر . كلذ تدهاش دقو « لامجاو لاملا كرو

 وه هللا دبع نال پاو ماا وه لوالاو < مالس نب دمع ىمإأةلأ ةياور قو < لئاقم نب دم ليصألا ةياود ىف عقو

 ددا صاخلا عيدحلا اذه نوكي ال نأ كلذ نم مزلي الو : تلق . هنع ةياورلاب فورغم لتاةم نباو كرابملا نبا
 ةنيرف هتهزالمو هذخأ ةرثكن وكيف هما | رمتساو مهبأ نم ريسفن ىف ةدعاق یناسخاا هيلا راشآ ىذلاو « مالس نا

 هضويش نم هتياور ىف دذ وبأ مال نب دغ هاب ار حرم دقو . الف هياء صيصنتلا دررأ اذإ ام « هنبیعت ق

 یدنلا وه ( ىلذ نب رع ) لوق : قاثلا ثيدحلا ۰ تقولا ىبأو ةيرك ةياور نم خسالا ضمب ىف وه اذكو ةئالثا
 حرص هنکل سيادتلاب فرصوم وهو « هنع ىرارلا ركب ىف نب دم م وهر د نزو مدقم هدج ىلإ ةيسن

 ظفا ىلد هقاسو ةع انه هنرقو هدو ركب ىبأ نب د# ند قةرلا ىف هدروأ دقو « ةياورلا هذه ق ثيدحتلاب

 كانه وهو ظفح ظفلب و لفکت ظفاب هاو د نم قاقرلا ىف تركذ دقو « لغ كت ىأ ( ىل لكوت نه ) هلق . ةفيلخ
 نی ام» هلوق و .ةلب املا باب نم « هل تاکوت » هلوقو . هي قو ولا و .ىثلا ىلع دامتعالا لكوتلا لصأو ؛ نوضت ظفلب

 لعا 4 نأل یو . مالا مک زوج و نانسالاو ةيحللا تبذم وهو ماللا حب « ةييحخلو م هچرآ ىأ« هيلجر

 . كانه قوئسم هحرش مدقتو « ناسا ظفح , قاقرلا ىف 4 مجرت دقو ء قطنأا ليقو ناسألا ةب دارااو لفسأو

 ارقیو « ءاسبلا فذم یسخرساو ىلءسملا نع رذىبأ ةياود فو « شک آلا اذک « ةسنجلاب هل ه هرخآ ىف هلوقو

 تمض ىنعم تاكو: نمط هنأك وأ , ضفاخلا مزت ىلع بصنلاب
2 

 قان زا مثإ ی - ۰
 ( اليبس ءاسو ةف ناك هنإ انزلا اوبرق الو - نون زی الو ر) ىلاعت هللا لوو

 ۰ وک دع ال ردح دحل : لاق ا انريخأ » ةداتق نع ماه انثدح تاک ن و راد ( شو -- ۸
 نأ  ةعاسلا طارمثأ نم : لاق امإو  ةعاسلا موقنال : لوةب ب ىلا ت" لب الا نم "هتمس « یدمب دا 0 ۳ ۶ 6

 یرابلا حف ه 915 ج ۱۰ = م



 هودملا باتک - ۹4 ۱ 000 ٩

 نيسمخا نوكي ىتحواسنلا رثکیو « لاجرلا لقی و ءان زا رپاغیو « را برشب و « لهجلا رظييو « ملل مفري و ۰و مه 0 5 2 ص >7 ع 2 ی و 4
 « دحاولا ميلا دارا

 نع » ةمركع نع ناوزغ نب ”لوضنلا انربخأ فّدوب نب قاحسا انربخأ ىشلا نب دم ارو - ۹
 قرسي نيح قرسب الو« نمؤم وهو فز نيح دبعلا ىنزي ال : لب هللا لوسر لاق لاق امممع هللا ىضر سابع نبا

 فيك سابع نبال تلق : ةمركع لاق « نمؤم وهو لي الو « نمؤم وهو برشي نيح برشب الو « نمؤموهو م 2
 هبباصأ نيب تابشو  اذكه هيلا داع بات ناف  اهجرخأ "مث هعباصأ نيب ك شو  اذكه لاق ؟ هنم ”ناعيإلا عني

 یز ال : هڪ بلا لاق لاق ةربره يبأ نم » ناوكذ نع شمالا نع ةبعش انث دح مدا همی بت ۰ ۰ ° ۰ .٠ 7و 0 a ع ۵ 9 .
 - ر ۰ ی . 2 . 1 ۰ چ ۰ ١

 « نمؤ» وهو اهبرشي نيح برش الو « نمؤم وهو ؛قرسب نیح قرسب الو ؛ نمؤم وهو ینزب نيح فازلا

 « دعب ةضورعم ةبوتلاو

 لئاو ىبأ نع ”نايلسو روصنم ىنث دح نایفس انث دح ديعس نب يغ انثدح ىلع نب و رع ارو - ۱

 وهو ادن, هل لمن نأ لاق ؟ نما بلک ذلا أ هللا لوسراپ تلق : لاق هع هللا یر هلا دبع نع » ةرسيم ىبَأ نع
 ىناز نأ : لاق ؟"ىأ من: تلف . كمم مطب نأ لجأ نم لاو لقت نأ : لاق ؟ *یآ مل : تلف ٠ تلخ
 . .هللا وسر اي "تلق : هلا دبع نع لئاو ىنأ نع لصاو ىنثدح "نایفس انث د حو : "یبحم لاق . « كراج ةلیلَح
 نعرلئاو فأ نع لصاوو ررصامو شعلا نع نايفس نع ان دح ناكو نجرا دبع هترك ذف : ورع لاق ٠ للم

 هند هغد :لاق « ٌةرّسيم ىبأ

 ىلا ريشي ( نونذي الو ىلامت هقا لوقو ) هلوق . مادو ةامرك ناز عج هلوأ ماب ( ةانولا مثإ باب ) هلوق
 نهو إل اهدمب ىتلا ةيألا ىف كوة داراا و < رخآ اه هللا عم نوعديال نيذلاو ) الوأو ناترفلا ىف ىنا ةيألا
 ناطقا یے نم ددسم قيرط رخآ ىف وهو هقرط ضعإ ىف دروام ىلإ كلذب راشا هنأكو ( اماثأ قلي كلذ لعفي
 هللا عم نرءدب ال نيذلاو : إب ها لوسد لوقل افیدصت ةيألا هذه تاذنف لاق د كراج ةليلح هلوقب الصتم لاقف
 قلي ) لوق لا قاسو شما نع رب رج قب رط نم بدالا ى تعقوو « نواز الو - هلوف ىلا - رخآ اهإ

 نم یاسالاو ةيدش قب رط نم ىذمرتلا هچرخآ و « سم هنيب ا( روصنم نه ريرج ةياور ىف كلذ عقی ملو (اماثأ

 رذ ىلأ ريخأ عقوو ( انابم هيف دلو ) ىلاعت هلوق ىلإ هفاسو بدحالا لصاو نع امهالک لوغم نب كلام قيرط

 رخآ ىلا » ىفسنلا ةياور ىف دار.( ةشحاف ناك هنإ انا اوب رقت الو ) هلوق . « هللا لوقو » لوق ىف واولا فذحب
 هلوق لوألا ثيدحلا : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ىف رك ذو . تاغالا ضعب ىف دملا ءاجو رصقلا انزلا ىف روبشملاو بالا
 وه مافع نزو ةد-> وهو ةمجەع ( بييش نب دواد ) لوق . « انربخآ » ینسنلاو دق ی ريغ ةياور ی ( انثدح )

 جر مو :تلق . نيرشعو نیننلا ةئس تام : ىراخبلا لاقو « متاح وبأ هلاق قودص ىرصإ ناجاس ابآ ىنكي ىلهابلا



 ` 1۵ ۹۸۰۸-۹۸۱۱ تدا

 یف = رش مدقتو « هلوأ ىف ةدايزب ةدانق نع ةيعش قبرط نم ملا ىف مدقن دقو ' طقن انه ثيدحلا اذه ىف الإ هه

 « هاطاعتي نم ةرثكل هب ماكتب ال ثبح رهتشيو عیشب ىأ « انزلا رپظیو هيف لوق هنم ضرغلاو « لعلا باتك

 دقو « ینازلا قزبال و نتابع نیا ثيدح یت املا ثيدحلا . « ىدعب دحأ هوکش دم ال و سلآ لوق بیس مدقت دقو

 ىفؤلا ةغیص هاور م! نا ر رج نبا لوقو دودحلا لوأ ىف ةرب ره یآ كثيدح حرت یف ىفوةسم هحرش مدقت

 یف روك ذالا فرم وب نی قحسا و ؛ سابع نبا نع هدنسب هفاسو « لحتسلا ىلف هل مس نآ و« نموم نينزلال د

 یاز مث ةمجعم نيغب ناوزغ وأو . رفصم ةمجعمو ءافب لیضفاو « قرزألاب فورماا ىطساولا وه دنا
 «هغب اصأ نيب كبشو » هلوقو « روکذلا دنسلاب لوصوم وه « ا ةءركع لاق و هيف هلوقو ٠ نايعش ندوب ةن اس
 اذكم » لاو هقر رط نم ىراخبلا هجرخآ ىذلا دلاغ نع یامساولا دوه نب لیعاسا قب رط نم ىليعامسالا ةاور ىف
 ىبأ ثيدح جير دعب ىذدرثلا لاق . كانه ةروكذملا ةفملا ىلع مالكا تمدق دقو « ابظفحأ ال ةفص فصرف
 نم ىنهي برشلا و ةقرسااو انرلاب ادحأ رفك ادحأ من ال « نموم وهو ىنازلا یزبال د ليوأت ةباكحو :ةرره

 هنأ ین مالسالا ىلا ناعالا نم جرخ : اذه ىف لاق هنأ رقابلا ینو رفمج ىأ نع ىور دقو : لاق « هنالخم دمی

 ناميالاب داراا نإ روما لوق قفاوي اذهو' مالسالا ىف قب ناميإلا نم جرخ اذاف مالسالا نم صخأ ناءإلا لمچ

 ىف هلوق ىلعو « هيلع مالكلا ینعم دقو كلذ ىف ةريره ىبأ ثيدح كلاثلا ثيدحلا . لعأ هللاو هلصا ال هلاك انه
 وه ( ىلع نب درع) هلوق , دون نبأ وه هللا دبع ثيدح عبارلا ثيدحلا . « دعإ ةضورعم ةبوثلاو د هرخآ

  شعالا وه ناماس و « رهتملا نا وه روصنمو « ىروُدلا وه نايفسو « ناطقلا يحس نبأ وه ىحي 3 الفلا

 ةلم,« نایح نبآ وه یہ املا دنسآا ف روکنا لصاوو « لیبحرش نب ورع وه ةرسپ» وأو « ق.ةش وه لئاو واو

 وه :ورمع لاق » هلوتو « نویفرک ادءاص نايفس نم دنسأا لاجوو « بدحالاب فورعملا وه لی ةيناتحتو

 ىلع نب ورع نم یراخبا هرکذ اذاكم ( انثدح ناکو ) یدرم نبا ینعب ( نجرلا ديعل هت رک ذف ) دوک ذم ا ىلع نبا

 نب ورم نع هنع ىل,عامسالا هجرخأ امف فاء نب ميا لاقو « ءافلاب ابو نمحرلا دبع ةراور ىلع ی ةياور مدق

 نه ةرم نرلا دبع لاقو » لاق مث 5 نم لصاو ركذ فذحو هاور قأسف ىدبم نب نحرلا دبع انثدح ىلع

 هعد نهرلا دید لا الهفد هرک ذف ديعس نب یح انثدح نجرلا درعا تاقن لصاوو شععآلاو روصتم نع نایفد

 ررهئمو شعألا امأف لئاو ىبأ نع هب هوئدح شفا ةثالث نع فردا اذه ثدح ىروألا تا لصاملاو

 اذکه نايفس نع ناطقلا ىع هطیضف هنذغ لصاو امأو « ةرنيم ابأ هومسم نبا نيبو لتاو ىفأ نيب العدأف
 عمل شعءألاو دوصنم ةياور ىلع لصاو ةياور لمش لیصفت ديغب الوأ هب ثد نحرلا دبع امأو « الصفم
 هب ثرد حالا ىلع صاف هيف د درت هنأک هلما یک نأ لد نب ورع هل ركذ ايلف « دلا ىف ةرضیم ابآ لغدأو ةثالثلا

 ڪڪ رتا ىأ هدد هعد لا ةف و هلوأ ینعه الهو ء لصاو قيرط كرتو بس شعالاو رو هذم نع نایغس نع

 ىلا و هعد هلوق دمر ها ور ىف فاخ نبب مثيلا داز دقو« لصاو ةياور یهو امف فاتخا یا قب رطال ريهضلاو

 لو « ةرسإ٠ نآ رک ذ هيف سیا یذلا دنساا كرتا یا هعد هلوق یەم نأ یرمف « كلذ دم: الصاو هيأ کذب

 سیا و : لاق « هن هورب مل ثيدحلا اذو نان هلا د نڪ اريثك ىور دق ناک ناو لئاو ابآ نأ هلصاح : ىنامركلا

 ربظي ىذلاو « لاق اذک ني رثك آلا ةاذا وا ةعساولا طاذساب ةياورلا م جرت هل ررظ زا هيلع نماما كلذب دارملا



 دودحلا باثك ۷۱۱۹ ٩

 مزاةسإ هنود هب هثیدحتف لصاو ةياور لصأ ىف ناک نإ ةرشيم ىنأ یکذ ن3 هيف ددرتلا لجأ نم هکر هلآ هتمدق ام

 قک اف عمسپ ملام دنسلا ىف داز نوکیا لصالا ىف هتياور ىف نکی ملناو ؛ طبضلا ةلةب وأ سيلدتلاب هيف نمط هنأ

 لضاو ند نايفس ند ةرم هب ثدح نرا دذيص ناك دقو « هريغ نع تكسو همق هدنع ددرتال نع ثيدحلا ةياورب

 هيلع فطء لصاو ظفلب هقاس نأ دمإ ىذمرتلا نکا یاسنلار ىذمرتاا هج رخآ كلذک « ةرنیم نآ ةدايزب هدحو

 اذه بیا یاذو « الا لوا ىف ناک كلذ نأكو تا لاق رو هرم و شالانء نایفس قيرط ر یک ذ لا دم لاب

 نع لوالا هتاود ىلع نجرلا دبع قذاو ريثک نب دع نأ هيف رک ذو دانسالا جردم عاونآ نم غونل الاثم دنسلا

 نکا ريثك نب دمع نع بدآلا ف یراخباا هجرخأ دقو : تلف ٠ ليصفن ریغب ةث الثا نع ثيدحلا ريصيف نايفس

 بیطاا هجرخأو « دو ثم ىلا شعا)ا مف ريثلك نب دم نعدواد وأ هجرخأو ۽ دوصام ىلع دنسلا نم رضتقا

 مال قرا سايعلا قآ قا رط نم و یضافلا فو و ىنثملا نب ذاعم نع شيا لسم ىأ نه ىناربطلا قبرط ن٠

 « مدقتام هيفو فاربطلا نع « جرختملا » ىف ميعن وبأ هجرخأ اذکو , ةئالثلا نع نايفس نه ريثلك نب دمحم نع

 ىف لصاو ىلع هيف فلت# لو هفذحو ةرسبم ىنأ ركذ ىف شعاا ىلعو روصنم ىلع هيف فالتخالا بيطخلا ركذو

 ةرسإم ىبأ فذحم لصاو نع ةبءش ةياور نم یاهالاو ىذمرتلا هجوخأ دقو : تلق . نايفس ةءاور ريغ ىف هطاقسإ

 هاور : لاقو هيف فالتخالا یناعقرادلا ركذو « ةرسإم ىنأ تابثاب یعب حصآ دونم ةياور یذمرتا لات نکا

 : لاق هنأ ىروباسيالا ركب ىبأ ظفاحلا ند لقنو « لصاو لوقک هللا دبع نع لئاو ىبأ ند هللا ديبع نب نجلا

 ىفءإ امهريذ هب ثدح ام هلصفو ريثك نب دیو ىدب» نا هب ثدح امل ةثالثلا نيب عمج ىروثلا نوكي نأ هبشإ

 ريمفت ىف اذه نم ءىث ىلع مالکسا مدقت دقو . ىلاعت هللا دنع لاو نجرلا قبع نم ال نايس نم جاردالا ن وكسيف

 هللا دبع نع لاو ىنأ ند مصاع اور ىف عقوو « شک الا ةياور هذه ؟ ( مظعأ بنذلا ىأ ) هلوق . ناقرفلا ةروس

 رک | قا دنع بالا ىأ ¢ پدالا باتک ىف ةيطالا ددسم ةءاور قو « ثراحلا ابجرخأ «هللا دنع بونذلا مظعأ 1

 هريغو دحآ دند شعألا ةياور ىفو ؟« هللا دنع رك بونذلا یا و شعألا نع نعم نب ةديبع نأ خاور قو

 : بله ا نع لاظب نبا لاق « رثابکلا ربكأ ٠ لئاو ىبأ نع هقا ديبع نب نسم ا ةياور فو ؟ ءربكأ بئذلا ىأ ه

 فال ال هنال « كرشاا دعب ثيدحلا اذه ىف نروکذلا نهباذلا نم ضع نم مظدأ بونذلا ضعب نوكي نأ زوم

 جايتحالا روظرو هتعفاوم شکت ام اذه مظدالاب دصق ام هلي هن أف انزلا نم ام مظعأ طاوالا نأ ةءآلا نيب

 ىف اهو دهل ةبرشالاب قاعتيام ىل مهتارهنم ىف رصاقا ثيح سيقلا دبع دفو قح ىف عفو اڪڪ تقولا ىف هنامب لإ

 k حرص حما لقب یاب نأ دردی ال هلعلو « مامجإلا نم هلق ام اهيحأ : هجوأ نم رظن هات امفو : تأق ٠ مدالب

 سايةلاب هيف تبث انا لاوت لا نم حجارلاو ؛ روما دنم دا ناو هدكع ةعاج نع لوقنملا لب دحاو مامإ نع هامدا

 . فيعض امهجر وأ هب لوعفملاو لعافلا لتت ىف دراولا لاو « ةواسم وأ سیقلا نم مظعأ هيلع سيقملاو انزلا ىلع

 ةدسفملا ناف روک ذلا ثيدحلا ین هب دق أم الا نكي م ولو, دشأو انرلا ىف اماثم دجوبو الإ هيف ةد..غم نم اف ايناث امآو

 حيي صأا صالل ةمداص» هيفف اثاث امأو . دیزب الا لزنتلا ىلعو « رخالا بنذلا ىف اباثم ىنأتي الو , ادج ةديدش هيف

 ىلع ما رصاقا هنأ الإ هيف سيل ةبرشآلا ةصق نم هب لثم ىذلاف اءبار امأو . كلذ ىلا ةرورض ريغ نم ةيماظعألا ىلع

 ىلع ةثالثلا نه الك نأربظ: ىذلاو ؛ هیاع رض”لا یذا ىف رصملاب ةراشإ الو حيرصت «سيق سيل و , انا ضعب
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 معن « لالا باوجلا قباط امل اممم مظعأ فن وكب فصتب ,یش هركذي م اف نوک نأ زاج ولو « ملا ىف اهيهئرت
 امو فوصوملا تقلا دعب الثم ةيناثلا ةبئرملا ىف ريدقتلا نوكيف ركذام ىوا "ىش رک ذر ملاهف نوكي نأ زوج
 ىف ركذ ۶ مظعأ وه ءىش ةينانلا ةبقرملا ىف یکذپ مل امأ نوک نأ مزاتسٍ نکا ,هوحن وأ هلثم شحفلا ىف نوكي
 اهنكل رئابكلا رک أ ىف نيدلاولا قوقع دع نم بدالا باتک ىف یضم ام امار « كلذ ىف ررذحع الو ةثلاثلا ةيئرملا
 نزو ةلءبملا ءاحلا حتفب ( كراج ةليلح ) هلوق امئود ام رک أ یمو ةءبار ةيتد ن رك: نأ زوجيف واولاب تركذ

 ماللا متفب « كءم مءطي نأ لجأ » هلونو . دحاو شارف ىف هعم لحن یا لیقو « اهؤطو هل لحي ىلا ىأ ةميظع
 ةرقب ىلع مالكلا یتأیسر « برعلا لاح نم باغآلا ناك هنأأل لك آلا رك ذو , بصتناف راجلا فذ لجأ نم ىأ
 ىلاعت هللا ءاش نإ ديحوتلا باتک یف ثيدحلا اذه حرم

 ینازاا لح هان هتخاب ینز نم : نسحلا لاقو ٠ نسما مج ر اپ - ۱
 يشر ”ىلع نمد ثذح یمشلا تمم لاق ليبك نب ةا ادل ةبعش انثدح "مدآ ارو - ۲

 « ل للا لور ةنسب اهتجر دق : لاقو ةعجلا موي ةأرلل د نیح هلع لا
 "لوسر مچ ر له : نوا ىبأ نب هللا دبع ”تاأس» نابیشلا نع اخ انتکدح قاحسإ رح - ۳

 « ىردأ ال : لاق ؟ دعب مأ روثلا قروض لبق : تاق ٠ مع : لاو ؟ الك هللا
 [ ۹۸4۰ : یف هفرط 81١ ثيدحلا ]

 ن ۳۳5 وبآ یئادح لاق باش نا ن۶ نو انريخأ هلا دبع انربخأ لتاقم نب رج اشم - 4

 دهشف « ینز دف هنأ هدف یب لا لوسر اذآ باسا نم الجر نأ ىراصنألا هللا دبع نب راج نع » نمحرلا دبع
 « نصحأ دق ناكو <« جرف و فا لوسر هب صف « ٍتاداهش مرا هسقن ىلع

 مالسالا و جيوؤللاو ةفدلا ى 3 ا و ناصج الا نم ةلءوملا داصلا حف وه ) نصحا مجد باہ ) لوق
 سايقال ىلع داصلا رسکب نضع لجر : عاطقلا نبا لاق « ةشحافلا لمع نم فاكملا منع اهم الك تیال ةيرحلاو
 اهب لخدو الع دقع ةجوز هل نم انه دارملا نأ وهو « ساقلا ىلع ه<رخت نكي : تاق . سايق ريغ ىلع اهحتفبو
 هعنم رأ ةذعأأ نم نصح ىف هلمج ىأ هنصحا هسفن تاک ولو م وزن لع لوا هل ابچوذ ىذلا نأكف اماصأو
 اذا رسکلاب نصحم ةأما لاقيو , اهتصحأ اجور نأ یا ةنسحم ةجوزتلا لاقي : بغارلا لاتو ٠ ةشحافلا ل نم
 باتک» لاطب نبا دنع بابلا لبق انه عقوو . اهريغ نم اصح روصت اذإ حتفلابو د ابسفن نم أصح روصت
 الو دسافلا حاكنلاب ناصحالا نوكي ال هنأ لعاومجآ : رذنملا نبا لاق . ةدمتعملا تاياورلا ىف عقب مو « مجرلا
 زوملا دقت ىف حیحصلا ماكحأ ىطمي دسافلا حاکشلا نأب جتجاو « انصح ن وكي : لاقف روث وبأ موفلاعو ؛ ةشلا
 نوكي ال هنأ ىلع اومجاو : لاق «دودحلا اوءرداد مومعب بيجأو « ةبيبرلا ميرحنو دلولا قو و ةدعلا بوجوو
 لم وأ رارف] هنم دجوب وأ ةئيبلا موقت ىتح : لاق اهم | هنأ ىعداو اب لخد اذإ !وفلتخاو « انصحم دقملا درج٤
 بل الإ امل ضع م وار یارلا قدسٍ ءطولا ىف !لتخار نیجورلا نأ زا: ةيک الا ضيإ نءو ؛ دلو ام 4



 دودملا پاتکد + ۹۸

 : شك الا لاقف ؟ هنصحت له ةمأ رحلا جوزت اذإ اوفلتخاو « ماقأ ام ابعم ماقآ ولو امس نوکب الف انزلا لبقامأو

 لاقن ةيباتك جوزت اذإ اوفلتخاو . ال : قحسلو دحاو نيفوکلاو ىروثلاو ةدانفو نسحلاو ءاطع نع و « معن

 نءو. ةيبش نآ نبا امبجرخأ 0 مالسالا ف اهأطي ىح ةئدمال نسحلا نعو « هنصتال : ىعشلاو سراظو مآرب

 داصمألا ةعا وب احصاا عمجأ : لاطب نبا لةو . ريبج نب دیمس و ءاطع لاق ةب و, هئصخحم بيسملا ناو ديز نب عاج

 مل مجرلا نأب اولتعاو ةلتعملا ضعب و جراوخلا كلذ عفدو « مجرلا هیلعف اراتخم الام ادماع ىز اذإ نسحا نأ ىلع

 روما جتحاو . جراوما اياقب نم مو مقل برغلآ لهآ نم ةفئاط نع نرم نبا هاکحو ء نآرقلا ىف رکذب

 اهتمجرو » پابلا ثيداحأ لوآ ىف هلوقب هنع هللا ىضر لد راشآ كلذلو « هدعب ةمنألا كلذكو مجد ب ىنلا نأب

 ٠ البس ن۵ هقا لعج دق , یعارذ » لاق لي ینلا نأ ةدابع نم لسم حمص ق تبار ¢ 2 هللا لوسر ةئسإ

 ادم ثعب هق نا و لاقف بطخ هنأ رمع هیدح نم « انزلا نم ىلبحلا مجد باب » ىف ىتأيسو « مجرلا بيالاب بیلا

 هلوق . ىلاعت هقا ءاش نإ فوتسم كانه هيلع مالکسا ىئأيو « مجرلا ةيآ لزنا ام ناكسف نآرقلا هيلع لزنا و قحلاب

 نم ) هلوق . هوفيزو نسا لدب « روصنم لاقو د هدحو ىومشكساو « شک الل اذكى رصبا وه ) نسحلا لاو )

 تلأس لاق ثايغ نب صفح نع ةبيش ىبأ نبا هلصو « انرلا » ىنيمشكلا ةياور ىف ( ىنارلا دح هد هتخأب ىنز

 قيرط نم ةبيش ىبأ نبا جرخأو . دحلا هيلع : لاق ؟ لمي وهو مرح تاذ جورت نميف لوقي نسملا ناکام : رع

 نم ةلالدلا هچوو . هةل برضت : لاق هنم مر“ تاذ یآ نمی دربشلا ىعباتلا ءاثمشلا وبأ وهو ديز نب راج

 راشأو . مر ری را مرح انرلا ناك اذإ ام نيب قرف هن او هللا لوسر ةا ام مجر و لاق هنأ لع ثر لج

 جاجحلا ىتأ : لاق هشار نب حلاض هاورام وهو ‹ مرع تاذب ىنز نم لة ىف درو ىذلا را فعض لا یراخباا

 فراملا نب هقا دبد لاقف « يلب هلا لوسر باحسأ نم انه نم اول : لاقف ابسفن ىلع هتخأ بصتغا دق لجرب

 مهیا بتکف سابع نبا ىلإ اوبتکف « فیسل اب هطسو اوطخن نيتمرحلا ىطخت نم : لوقب لب لا لوسد تمم

 : لاق ؛ هلو نم رهخشلا نب هللا دبه نب فرط» ند یور هنآ هيبأ نم لقنو «لاعلا ١ ىف متاح ىبأ نبأ هرکذ هلع

 اماو. تم" هلوق فو فرطم نب هقا دبع هلوف ىف طاغ ىوارلا نركي نأ زوج ىلإ ريدي ال وأ اذه وهآ ىردأ الو

 راشأ یذلا فراعم رثأو « هيف طاغ ىوارلا نإ نولوقي : ربلا ديع نبا لو ؛ هل ةبدص الو هللا دبع نب فرطم و»

 هتنبا ىلع غقو دق لجرب جاجا ی : لاق یزاا هللا دمع نب ركب قبرط نم ةيش یآ نبا هچرخآ متاح وبأ هيلا

 ىوارلاو : تاق . هقنع تب راف « هقثع برضا : اههددأ لاةف « ةدر وبأو ريخشلا نب هللا دبع نب فراعم هدئءو

 « سابع نبا ىلا اویتکف د هلرق هفءض حطوبو . ءافلا نوکسو ءارلا رسكب ةدفر وهو فیعض دشآر نب خاص نع

 ارج رخآ سارع نبا لا یرخآ قبرط هل نكل و «نینس سمخ نم شک أب ةرامالا جاجحلا لپ نأ لبق تام ساء باو

 هللا لوسر ىنعب لا 2 ارلا هعمو ىلاع تقل : ءاربلا فر دح پابلا ى ثرذح نيدو , اموار فءضو ىواحطلا

 هلو « ريثك فالت-ا هدنس قو نأسلا باحصأو دحا هجرخأ « هقنه برضا نأ ةيبأ ةأرما جور” لجر ىلا 2

 ىلع رولا هلمحو . دحآ هرهاظإ لات دقو « ىنطةرادلاو ةجام:نبا هجرخآ هیآ نع ةرم ن ےب وہم قب رطنمدهأش

 لوألا ثيدحلا : ثيداحأ ةثالث بابلا ف ركذ مث هتمسقو هلام لأب مالا ةئي رقر هع. رحتب علا دعب كلذ لحتسا نم

 یطفداداا رکذو ب ليعام“الا هب رشأ دلارعو ةءلس نع : ةبعش نع دملا نب لد ةياور ىف ( ليوق نب ةر انثدح ) هلوق
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 هل . دلاجو ةلس باوصلاو طلغ وهو « دلاجم نع ةلاس نع ةبعش نع ري رج نإ بهو نع هارو زرع نب ٍبنمق نأ

 نم هعمسي مل یهشآ نأب دانسالا اذه ىف یم زاحلاک ممم, نفط دق « ىلع نع تدح ىأ ( ىلع نع ىمءشلا تعم )

 ليل ىبأ نإ نمحرلا دبع نع ىوعشلا نع ةللس نع » لاقف ةيمش نع فسرب نب ماصعهاور : لیعاسالا لات « لع

 هسا نع یمشآآ نع ةروك ملا بع ةياود ىف عقوو ةيمش نع د# نب نیس> نع ىنطثرادلا رکذ اذکو « ىلع نع

 هسنع عمسإ لو لاق ىلع نم ثيدحلا اذه عم ىععلا نأبو مو نیدانسالا ىف ةدايزلا نأب یعقرادلا مزجو ىلع نع

 سینلا موي ارضف تاز ةأرماب ىنأ ايلم نآ و دعجلا نب ىلع ةيارر ىف ( علما موي ةأرملا مجر نی ) هلوق ۰ هديغ
 حتفب نيصح ىبأ قيرط نم ىنامقرادلاو ةيعش نع دسأ نب زب قيرط نم اسلا دزع اذكو , ةعمجا موي اهمجرو
 - ملا نوكسب ةينادمملا ةلمرم ءاح مث هارلا فيفخت و ةمجعملا نيدلا مطب ىهرةحارشب ىلع یتآ د لات یمشاا نع هلرأ
 نيص> قیزط نمو «ابجر مث دلولا اهاطعأف اهمءاسنلا برقأب قوتئا : لاتو تدلو ىتح اهدرف « ترجف دقو
 ركذو « اجر مت ئام امي رضف ىلبح یهو ظفا فو ترجف سيق نب ديعسل ةالوع ىلع ىنأ » لات يملا نع ريغمتلاب
 الجر لعل : اهل لاةف ةحارشب ىلع ىتأ » لات ىغشلا ىلا يرعأ قبرط نم دواد نب دیئس ريسفت قنأ ىلا ديع نبا

 أف ال :تلاق ؟ نودع نم كجوز لعل : لاق . ال : لات تنأو انا هللف لاق ء ال : تلاقى كهركتسا
 امل رفح ةممجلا موي ناك الف « سيحلا ىلا اهدر م ةئام اهدلجف سدئللا موي ارچرخآ تدضو ايلف , تسبحف اهب
 نأ : لاق مم قودلا ىف ةرغح اهل مآ تءضو ال ايلع نا د ىبعشلا نغ رخآ هجو نم قازراا دبعا و « ابجرو

 لوسر ةئدإ اج د) هلوق . « اهامز م دورشلاف د ربشلا ناک نا « فارعالاب ناک اذا مامالا مجرب نآ ساناا ىلوأ

 « نیدح تصج لمل لق » یبعشاا نع هرا ف ماس نب ليعامسا داز ۾« ها پاتکب اعدلج و د دعجلا 34 ىلع داز (هللا

 لاق« كلذ لثم بعك نب ىبأ لاقو : یمشا لاق «ةنسلاب !مجرأو نآرقااب اهدلجأ » قازرلا دبع ةياور قو ٠ هرک ذف
 ةياور ىهو رورمخلا لاقو « مجرب مث دلم نمحا ىتازلا نأ لا رذ-لا نباو دوادو قهار دحأ بهذ : يمزاحلا

 بلال بيثلا و ظفلب لسم هجرخأ ىذلا ىنغي خوسام ةدابع ثيدح نأ اوركذو « امهنيب عم ال -اضبا دحآ نو

 ركذي ملو همجد عام یبنلا نأ رهام ةصق ىف تبث ام 4 خسانلاو ىننلاو ةئام دلج ركبلاب ركبلاو « مجرلاو ةئأم دلج
 زهام ةصق نأ ىلع لبلدلاو . بیثلا نع طقاسو ركبلا ىلع تب اث دلجلا نأ ىلع ةنسلا یلدف : ىعفاشلا لاق , دجلا
 ديزو داجلاب سدحلا خسنف تويجلا ىف ىنارلا سبح نم الرا عرش ام خسان ةدابع ثرذح نأ ةدابع ثيددح نو ةرخأ ريم

 ةصق ق راصتقالا نم ذوخأم كاذو « بيثلا قح ىف داجلا خسف مث , ةدابه ثيدح ىف يرض كلذو « مجرلا بيثلا
 ضراع : رذنلا نبا لاقو مجرلا عم دلجلا ركذي مل نیبدوجااو ةينبجلاو ةيدماغلا ةص ىف كاذو مجرلا ىلع رعام

 ىف امهي» عملا تبث دقو « ىلع لاق اک هلا لوسر ةئسإ تباث مجرلاو هللا باثكىف تباث دلطا لاةف ىعفادلا مهب
 موجرملا ند دلجلا طوقسب حرصت هعم ركذ نمو زعام ةصق ق سیا و « "وبا هقفارو ىلع هب لمعر ةدارع ثيدح
 ىهفاشلا جتحا دقو « لامتحالاب هب حیرصتلا عفو ام دري الف لصآلا هنوكلو هحوضول هركذ كرت نوکی نأ لابتحال
 باجاف « ةرمعلا رک ذي لو هسيبأ نع جع نأ هلأس نم ما عللي یبنلا نأب ةرمعلا ایا ضروع نيح اذه ريظنب
 ىواحطلا مولأ اذبو : تلق . انه با< نأ ىغبني اذکف لاق .هطوقس ىلع لدي ال كلذ نع توكساا نأب یبفادلا
 « جملا باتک ىف نایب مدقت «  رمتعاو كيبأ نع جح و هقرط ضدب ىف نكل اواصفنب نأ مهو « ةيمفاشلا انا



A٦ ۷۱۳۰هودا پاتک =  

 رکذب 1 ةفايع دين اسأإ ةووئم قرط نم تءاجف زعام ةصف امأو ءةاوراا شعب نم ةرمعلا ركذ كرت ىف ریص8

 هديغ قح ىف اذكر « هومجراف اویهذا د نعام ىف لاتو . اهریغر ةن لاو ةيدءانلا كلذ اكو « ناچ هنأ ام ءىش ىف

 هاكحام ةبرؤتسملا بهاذملا نمو « ةبرجو مدع ىلع هعرقو مدء لدو ههرقو مدع ىلع هرکذ كرت لدف ء داجلا ركذيإ و

 مجرلاو دلجلا نيب حملا نأ قورسم نع راادبع نياو رذ نأو مر نبا داز بعكن ب نآ نع مرح نباو رذنملا نبا
 خيشلا ثيدح كلذ ىف محو « طق نمحأ نإ مجريو نص# م نإ داجرف باغلا انو ةخيشلاو خيدلاب ساع

 لاقو « انرلا نم یا مجد باب د ىف رع تبدح ىلع مالكلا ىف هنایب أيس اک ةتبلا امهوجراف اينز اذا ةخيشلاو
 « ىورثاا لاقو هل لصأ الو باشلا نود بيثلا خيشلا لع ما تاأقف ثيدحلا لهأ نم ةقرف تذش : ضایع
 اک تباث هند دي سياف هی رط هب دارلا ناك نإ نالظبل اپ  هفصوو <« هل_صأ ىفأو هلاق اذنك « لطأب بهذم وه

 ءالؤه ميت خيشلا ظفلب تدرو ةيألا نآل اضيأ رظن هيف هليلد دارملا ناك ناو « نإدلجي ناركبلا باب » ىف هنيبأس

 فموي فیکف ةلدآلا نيب عسمج هيفو بسانم ینعم وهف «ةلججلا ىق هم رذعأ باشلا نأ كلذب خيشلا صیصختنم
 عم ةوالتلا ناپ لتعاو ةلزنعملا ضفب كاذ ىف فلاعو . محلا نود ةوالتلا خسن ذاوج ىلع هب لدتساو « نالطبلاب

 ةوالقلا نکل انلس « تاذلاب لعاا مايق یناتت ال ةيلاعلا ناف عنلاب بيجأو « ناكفني الن ةيملاءلا عم لملاك اهکح
 ىف ةرامألا ءافتنا نم مزاي الف ماودلا بوجو لع اهدرج نم ةلالدالو توبث ىلع اهدرجو لديف ملا ةدامأ

 وق : یا ثيدحلا , سكملاب كلذكو « لولدلا فني 1 ةرالتلا تخ اذاف « هيلع تلدام ءافتا ماردلا فرط

 قابیشاو « ناحاماا هللا دبع نإ وه دلاغو « ىطساولا نیهاش نا وهو « قح-] ان دو هرذ ىبأ ةباور ق ( ىنثدح )

 ةدئافو « امذمب مأ , یویشکلا ةياور ىف ( دعب مآ رونلا ةروس لبق ) هلوق ۰ ةتيذكب دوهشم نامیلس قحسا وبا وه

 ناك ناو « دلجلا ینازلا دح نأ ىلع اف صیصنتلاب هخسن یعدب نأ نکمیف ابابق عقر ناک نا مجراا نأ لاا اذه
 هيفو ةثسا اب باتکا خسن نم هنأ هیاع دري نکل ؛ نصحنا قس دا خسف ىلع هب لدتسپ نأ نکمیف اهدعب عقو
 اضیآ الف ةروبشلا ةن امأو ؛ داحالا قیرط نم یماج اذإ ةنسل اب پاتکسلا خسن عونملا نآب بيجأو ؛ فالخ
 مچراا نأ ىلع لیلدلا مات دقو «باوبأ دعب هنارپ یاب (یردآ ال ) هلوق ۰ نصحا ریذب صصخ ره امو خست الف

 مدقتام لد تس وأ س وأ عبرأ ةئس ناك له فلتخاو . كفإلا ةصق ىف ناك الوزن نال روثلا ةروس دقب عفو
 ةئيدملا لا ةمأ عمم ءاج امنإ سايع نباو عبس ةذس لسا امئاو ةر ره وبأ هرضح دةف كلذ دعإ ناك مجرلاو ,هنايب

 وه ساوبو « كرابلا نبا وه هقلا دبعو « افربخآ د رذ ىبأ ةياور ىف (انثدح ) هلوق : ثااثلا ثيدحلا . عسا ةئس

 ةليبقلا لأ ىنب نم ىأ ( لسا نم الجد نأ) هلوق . « ینربخآ د رذ ىبأ ةياورأ ىف ( لس وبآ یثدح ) هلق . ديزي نبا
 باوبأ ةعبس دعب سایه نبا نع ىمسم قأيس اك كلام نب زءام لجرلا اذه مماو  ةدوبشألا

 نع مقر لا نأ تدلع امأ : هنع هللا ىضررمعل لع لاقو . ةنونجلاو نونجلا مجرت ال صاب - ۲
 ؟ ظقيتسي ىتح ملانلا نعو « كردي ىتح ”ىبصلا نعو « قيفي ىتح نودجلا

 بیسلل نب ديعسو ةداَس ىبأ نه باش نبا نع ليقع نع ثیلا انئتدح ریکسب نب غ اشو - ۰
 ب] للا لوسر | : لاقف مادانف دوسلا ف راد و فا "لوسر "لجر 'ىنأ : لاق هع هلل يضر ةريره ىبأ نع



 ۱۳ ۹۸15 - ٩۸۱۵ و تيدحلا
 : لاقف ی یا ءاعد تادامش "مبرأ سفن ىلع دبش الف « تام عبر هيلع ددر 'ىت> هنع ض رهآف « تین
 «هوج راف هب اوبهذا : جلل ىذلا لاقف . معن : لاق ؟ تصح لمف , لاق . ال : لاق ؟ نونج كبآ

 های رف ۰ "هنر نمی ”تنكف » لاو للا دبع نب “راج مع نم ینربخآف : باش نبا لاق... ه5

 «هانجرف ةر اب هاذک ردأف « بره ۴ رادحلا هتل امان « یصااب

 اذإ ايف فلتخاو حاجا رهو «نرئجلا لاج ی انرلا ىف عقو اذا ىأ ( ةنونيلار نونيلا مجريال باب ) هلوق
 « ريخأتلل ىنعم الف فلت هب دارب هنال ءال : روا لاق ؟ ةفافإلا ىلا رغؤي له نونجلا آرط م ةحصلا لاح ىف عقو
 امأ : هنع هقا ىضر رمعل هنع هلا ىضر لع لاق ) هلق ۰ قرفی تح رخ يف ماليإلا هب دصقي ناف دلم نم فالخب
 اعوفم هوجرخأ یاسنلاو نابد ناو دواد اب نأو « نالغالا ىف قالطلا باب م ق هلصو نم نایب مدقت ( للا تيلع
 م وهو ةجرتلا هذه بسانت ةصق روكذملا رثآلا لوأ قو « اكح عوفرم وپا كلذ عمو« فرقرملا قاسنلا مجرو
 عفر دق قلا نآ كذاب امأ : ىلع هل لافف « اجر نأ داراف لیح یهو تاز دق ةن ون« یا رع ۳1 سابع نبأ نغ

 سابع نيا نع عرفرلا ثيدحلا ظفا و «تايدءجلا دئاوفلا » ف فرقوملا دعا نب ىلع ظفل اذه < هركذف ةلالث نع
 رنا لوسر نآ رکذتامآ : رمعل لاتو ىلع اهدرف امجرب ريع رماف تاز دق نالا یب ة رنج« بلاط نآ نب لع ر »

 1 لات ؟ ظفدسإ ىح م انا نعو ؛ تع یح ىصلا نعو ؛ هلقع لع بولذملا نوذجا نع هالا نع لا حفر لا

 « لصتم اهدنسو دواد ىبأ نا نع نا.بظ نآ نع شالا نع مزاح ,ù ورچ ةياور هذه « اع ىلخف « تقدص
 نع هيخلا دبع نب ر رج ةاور قر «ء|۔مف طلغ غرداحأب رهگ ثذح مزاح نإ ررچ نأي یاسنلا هلعأ نكل
 بلاط ىبأ نب ىلع ام رف « مجر نآ رع ام رهأف سائلا امف راشتساف « تاز دق ةنونجم رع قآ , هدن-إ شعالا

 ؟ مجرت هذه لاب اف لاق لب لاق هرخآ فو ثيدحلا رکنف « عفو دق ملقلا نأ تسع امأ لافف هاتآ مث ا اومجرا : لافف
 هحجرو نيقيرطلا نم افرفوم دراد ورآ هچرخآ و ؛ هوجن شعالا نع عيكد قبرط نهو « 53 لمجف « اماسراف

 هچرخآ « رکب رع لجن هرخآ فو ساپ نبا رکذ نود ىلع نع نآءيظ نآ نع بئاسأ نب ءاطع هاورو « یاسالا

 « اسیلع ىل عدا : رمع لاقف « اپایبس ىلع لخف ه هیفو هوحن رک ذف ةأرماب رعع یتا و لاق ظفلب یاسنلا و داد وبأ
 هذهو « أرب ىتح هوتمملا » ظفلب نكس هركذف قلا عفر : لاق يل هقا لوسد نا نينءؤملا ريمأ اي : لاقف هتاف
 نکل هوحت اعوفر» ىلع نع ىحضلا یا قرط نم دواد نالو ‹ امالب یف یهو امان ىذلا لعل نالف ىنب ةهوتعم

 خالا مهاربأ نع نایاس ىن أ نب داخ قيرظ نمو ؛ ءاف اهدمب ءارلا رسكو ةمجفملا ءاخلا حتفب « فرا نعو » لات
 ابط»؛ ىوقت قراع هذهو رب یتح لتبلا نعو و ظفاب هرا ذف ,ةثالث نع ملقلا عفر » اعوفرم ةشأاع نع دوسالا نع

 دهاش عوارملا و : تلق ؛ باوصلاب ىلوأ عوف رملاو “ىش اهنم حصيال : لاق مث ام رخ ىف ىئاسنلا بنطأ دقو ء«ضءبب
 لاق قي هقا لوسر نأ ناب ومو سوأ نب دادش مهتم ةباحصلا نم دحاو ںیغ ىنربخأ» یتالو )سی رد ىبأ ثيدح نم
 « كلاحلا هوتملا و قيفي ىح نونجلا نعو ظقیتسپ ىتح مئاثلا نعو ريكي ىتح نيذصلا نه دا ىف لقلا عفدد
 ةيانيك كرت لةلا عقرب دارملا نأ نابح نبا ركذ نکا « ثيداحآلا هذه ىضتق؟ ءاهقفلا ذخأ دقو ؛ ىناربطلا هجرخأ
 نم رح ىف ايل مئانلاو نرذجا نود یمآ ق رهاظ ره : « ىذمرلا حرش د او لاتو. يلا نرد م يذلا

 یرابا حن * ۱۲ ج ۴-۱١



 : لاقف ىصلا مالسا نم لمس ءابةفلا ضعب نأ یرملا نبا ىكحو . روعشاا لاورل هنم ةدابعلا ةحصل البات سبل

 امل ةأرملا هلوقا الف باوألا مفامأو ةذخاوملا لق هنع عفترا یذلا نأب ضرومف « ثيدحلا اذهب لدتاو . حمال

 عاونأ لجأ مالسالا ةماکسف باوثلا لق هل یرج اذاف «ةالصلاب مو مد هلوقلو « مهن : لاق ؟ جح اذمآ , هتلأس

 لبق ذخاؤيال هنأ لع « لتح ىتح , هلوقب لدتساو ؟ هنالص و هجحب دتءيو ًاوذل عقت اإ لاقي فيكف بار

 هقالط رعي و قهارلا لع دما ماقي ةيكلاملا نم لات نم اذكو « ةدرلاب كلذ لبق ذخاوب : لاق نم جتحاو « كلذ

 ین ه ظفاب ةياورلا نأب فرما نا هبق متو ۰ « بشر یتح» ىرخألاو « زكر ىتح » ىرخألا قب رطاا ىف لوقا

نو ) هلوق ۰ اماع تاياورلا قاب لحو اهرايثءا نيف ةققحلا ةمالماا یه « لح
 نع) هلوق . كاع نا وه ) ليقع 

 « سم دنع هبآ نع كيلا نب بيعش هقلاوو « ثرللا نع نيكب نب یح ةياور هذه ( بيسملا نب دیفسو ةالس ىبأ

 سم ابعجو « باپش نبا نع دلاخ نب نحرلا دب» نع ثيللا نع ريفد نب ديعس ةياور نم باوبأ ةنس دعإ قأيسو

 نبأ ثللا هاورو : ليقع نع ثيللا ةياود دعب لاق نءرلا دبع ةاور قاعو ليةد ةياور لصوف
 نمحرلا دبع نع

 لسم حجو ؛ رباج نع هدحو ةلس ىبأ نع بابش نبا نع حيرج ناو سوڀو ممم هاورو : تاق . دلاع نا

 سنویل هنم افرط قلعو « رمغم ةءاور نم نيباب ذمإ ىراخبلل أيس و « ليقع ةياور لع ابظذلب لاحآ و قراعلا هذه

 ةوهاد نب قحسإ نع ملم املضوف جي رج نبا ةياور امأو ‹ اذه لبق سنوب ةاور لصوو جيرج ناو
 سو

 یر رفلا نع ىتاربطلا ةياور نم « معن ىنأ جرختسم » ىف ولءب اذا تءقوو « اذه عرج ناو رمعم نع قازرلا ديع

 ةاود قو « سانلا نم ه هتياور ىف رفاسم نباداز ( لجر ىتأ ) هلوق ۰ هدحو جرج نبا نع قازرلا دبع نع

 سم دزد ةر نب زباج ثيدح ىو « ل-أ نم الجر نإ » رمعمو سوي ةياور قو « نيمل كلا نم » ثيالا نإ بيعش

 قو« ءادر هيلع سبل لضءأ ريصق لچر »هءفو ثردحلا ا لوسر هب هیج نی ىلسألا كلام نب زعام تأر

 : قاسلا نطاب ىلعأ ىف محألا نم عمتجا ام ةلضعأا : ةديبع وبأ لاق « ةمجملا مث ةلمهلا حتفب « تالضع وذ » ظفل

 ةر دسم ةر لکو عارنلا و قاسلا مهل ةلضعلا : عاطقلا نبا لاو. ةلضع ىم محل عم ةبصع لک : یمالا لاقو

 انه ةب دارملا نأ ىلع ىرخآلا ةياورلا تاد نکل « دتا اذإ مالا لضعأ هئمو قاخلا دیدشلا لضعالاو ندبلا ىف

 « هلبق ضرهآ ىذلا مقلب هلا لوسر هجو قدل ىحنتف » رفاسم نبا داز (هنع ضرعأف ) هلوق . تالضعلا ريثك

 ةيحانلا ىلا ايف ناك ىتلا ةيحاذلا نم لقتنا ىأ همجو ءاقلت ىحنتف» بيعش ةياور ىفو « ةدحوملا حتفو فاقلا ركب

 ءاقلت ناكم ىأ فرظلا ماقم مآ ردصم هلصأو ةيفرظلا لع بوصنم ءاقاثو ؛ ب ىلا هجو اهب لیةتسب ىنلا

 اذهب ءاسالا امأو « هلوأ حتفب اهرئاسو نايبتو اذه الإ هلوأ رسكب لاعفت رداصلا نم سیا و « لبق ناكم فذ

 ثيللا نإ بيعش ةباور یو « ةدحاو لادب « در یتح » ینبهشکلا ةياور ىف ( ددر یتح ) هلوق . ةريثكف نزولا

 عجرأ « كعو لاق » ل مد ةدب رب ثإدح ىو « ر ركى آ ةفيةخ نون اهدعب هئلث هو » هيلغ كلذ ین د ه

 «ءىاثأ دخلا نم ناك ايلف » ظفا فو « ربط هللا لوسراب د لاقف ءاج مگ دیمب ريغ عجرف ءهيلا بنو هللا رفغتساف

 نم الجر نإ » ديعس نه یراصن الا دیمس نب ىحب ةياور نم ىئاسفلاو كلام دنع بیسلا نب ديعس لسرم ىف ةوو

 لوسو ىنأف كلذکر مع ىتأ مث . تلا رب رتتساو هللا ىلا بتف : لاق « ىنز رخآلا نا : قیدصاا ركب نا لاق لأ

 عبرا هتف ىلع دش الز ) هلق: هلهأ لا تعب هيلع رثك أ اذإ ىتح « رام ثالث هنع ضرمأف کب نا



 ثيدحلا ٩۸۱1-1۸۱۰ ۲۳

 « كربطأ مف لاق ةعبارلا تناك اذإ ىتح د ةروكذملا ةديرب ةاور فو « تارم عبرأ » رذىبأ ةياور ىف ( تاداپش

 هجرخأو لسم هجرخأ « تادابش عبرأ هسفن ىلع د,شن » كامس نم ةناوع فآ قيرط نم ةر نب رباج ثيدح قو

 دیعسل هتركذف : كامس لاف ةبعش لاق « اال وأ نیت » ىرخأ قو « ني:ىم هدرف د لاق كام" نع ةمعش قيرط نم

 « تارم ثالث انزلاب فرتءاف و ًاضيأ لسم دنع ديعس ىبأ ثيدح ىف عقوو . تام عبرأ هدر هنإ لاقف ریبج نبا
 ةدبرب لوق هب رمشي امل رخآ موي ىف نيئيمو موب ىف نينم فوقعا هنأ ىلع لوحتف نيم باور امأ امهنيب عمجلاو

 ىف نیا برض نم نوکسف نیموم ىف نیم فرتعا هدام وأ « اهدحآ ىلع یوارلا ص3 « دغلا نم ناك الف د

 كلام نب زمام ءاج د نابع نبا نع ريمج نب دیهس ند كامس نع ليئارسأقيرط نم دواد ىنأ دنع عقو دقو نیا

 دارلا نأكف ثالث ةياور امأو « نيت انزلاب فرتعاف هاج مث « هدرطف نينم انزلاب فرتءات ال ىنلا ىلا

 ىف عفو کل « هلقع نع لأسو هيف تبثتسا لب هدزي مل هناف ةعبارلا امأو « اف هدر ىتلا تارملا ىلع راصتفالا
 دعإ عقو ا١٣ ه۔ہف تايثتسالا نأ ىلد لدام تماصلا نب نجرلا دبع قيرط نم دراد ىبأ دع ةر ره یآ ثر ل

 هقا لوسر هنع ضرع. كلذ لک ت امم عبرأ امارح آما باصأ هنأ هسفن ىلع دبشف ىلسآلا ءاج ه هظفلو ةعبارلا

 لاؤسلا دنه هنم تعقو ىتلا ةفصلا ةسها اب دارملاو , هرخآ ىلا « ىنازلا ام ىردت : لاقف ةسماخلا ىف لبفأف ٠ مع

 كبأ لافف ) هلوق . اهدعإ عفو لاؤ-8 هيله لابقالا ةفصو تارم عبرأ تعفو ضارعإلا ةفص نآل , تايثتسالاو

 هنأب ربخآف ؟ نونج ةنأ لاو ةدير ثبدح ىفو «نونج كب لهو » قالطلا ىف بوعش ةياود ىف( ال لاق ؟ نرذچ

 مث »دیمس نا هیدح قو ءانيحلاص نم لقعلا "فو الا هلعن ام : اولا: هموق ىلا لسرأف » ظفل قو « نونجمب سيل

 لسم ىو« هلل دملا هيف ماقي نأ الإ هنم جرخم ال هنأ یر اتیش باصأ هنأ الإ اسأب هب ملءنام : اولاقن هموق لأس
 مث هلأس هنأ امهنیب عمج و حيحصل هنا هلا لوسراي : اولانف ؟ ةنج هب یکششآ : لاقف هلهأ ىلإ ثعب , ديعس ىبأ

 فالخ رپاظی یتح هيلع دحلا ةءافإل عفد كلذ ىف ناک-) نرئجلا یعدا ول ةنأ هلاؤس ةدئاف ناف « اطایتحا هنع لأس

 قیرط نم دواد ىبأ دنعو : هلوقب دتعي الو كلذك نوكي نأ لاهتحال هنع لأس هب نودچ ال هنأ بابا الف « ها رعد

 ها لوسد تا: یبآ هل لا« ىلا نم ةيراج پاصاف یبآ رجح ىف امد كلام نب زعام ناک » لاق لازه نم ميعن

 كبأ لاوس ةدئاق : ضايع لاقف ثيدحلا ركذف « جرخع هل نوكي نا ءاجرو كل رفغت لعل تعنص اع هريخأف 2

 همس هن ال وأ , هلوت نع عجري هلسءا و ۽ هک المز يتقي اه فارتعالاب لقاع ماي نأ دامت ساو ها ًارتس نو:ج

 ضمب بقعت و تابئلسالا ىف ةغاابف كلذ دءب هنع هموق هلا و امآ ید هطرتشا نم دنع امر" هرارقا میل وأ ؛ هدحو

 . دجسلا ىف ةباحضلا رضحع ناككلذ نأ را سفن ىف عق ونال طفاس مالک هنأب یهدح و هعمس هن 9 وأ ,هلرق حارشلا

 ی قطنيال ذا اقاةنا هلمب هيلع محلا ف فاك رقاا رارقإ عام ی هدارفنا نأ وهو رخآ هجوب دری و : تاق

 محلا قارتزال « انه امزج هائءم اذه ءتجوزت ىأ ( تاضخأ لوف لة ر هلوق ٠ لاتحأ ةف هريغ فالخ ؛ ىرملا

 هيفو ال لاق ؟ ارم تب رشا د اذه لبق ةديرب ثیدح ىف داز ( معن : لات ) هلوق : جوال مل نمو جوزت نم دد ق

 ةمجع؟ - تزد وأ تلبق كلعل د ابرق ینالا سابع نبا ثيدح ىف دارو ؟ امر هنم دمي ملف همکنتساف لجر ماقف د

 له لاقف د معن ثيدح یو ءال : لاق » كلذ ىف د> ال كلو انز كلذ لك ىلع تةاطأف ىأ « ترظن وأ - یازو

 سابع نبا ثيدح قو « معن : لاق اهتعماج له : لاق « معن : لاق ؟ ایت رشاب لرف : لاق « معن : لاق ؟ اهتمجاض



 دودحلا باتك- 3 ٩
 موم تحت دن تحت فيو

 و احرص ظفللا اذه ركذ هنأ ىأ ةيانكلا نم فاكلا نوكسو ةين احتل حتفب ىنكي ال : اتكنأ لاقف » روک لا

 ؛ عامتجالا درجم ىلع لمح دق عاملا نأب عاملا ركذ دعب ركذ هنأب عمجي نأ لهتحو عاما رخآ ظفلب هنه نكي

 اک لاق « معز لاق ؟ امم كلذ ىف كنم كلذ لخد یتح لاق ٠ معن لات ؟ ابتاكنأ » روكذملا ةريره ا ثيدح قو

 امارح اهم تيت ؟ مسعف : لاق انزلا ام ىردن : لاق . معن لاق ؟ ىلا ف ءاشرلاو ةلحكملا ىف دولا بيذي

 انه ىئاسنلا دنع هلبفر« مجرف هب ساف « ىنربطت : لاق ؟ لرفلا اذهب نيرت اف : لاق ءالالح ةتأرما نم لج رلاىتأبام

 هلوق ٠ رركذملا دنسااب لوصوم ره ( باپش نإ لات ) هلوق . «معن لاق ؟ هتجرخأو هتاغدأ له د

 نکا « نمرلا دم نب ةدس وبأ هنأي ا,مدارر ىف رمعهو سو حرص ) هقا دبه نب راج عم نم ىن ريخأف (

 تنكسف ) هل ۰ راج نع هيلع ةدايز هدئعو بیساآ نب ديعس دنع اک ةزيره ىبأ نع ةملس یبآ دنع ناك ثيدحلا

 انرفح الو هانقث وآ اف د دیعس ىلأ ثیدح ىفو « لصااب مجرف هپ رمأف د رمعم ة اور ىف (لصلاب هانمجرف هجر نميف

 یولا نيطلا نم ذختت ىتاا ةن ألا یهو ءافل ابو یارلاو ةمجملا حتفب « فرحلاو ردملاو ماظعل اب هانیمرف » لاق « هل

 لاق هانعمو هنزو هنقلفآ یا فاق امدمب ماللا حنفو ةمجعم لاذب ( هتقلذأ الف ) هلوق . اهنم سکت ام دارلا نأكو
 « قلق ىتح دما هنم تغلب هتفلذآ : ةياهنلا ىف لاو ‹ ىرهوجلا هرکذ نعو ىتاةلا كي رحتلاب نل الا : ةغللا لهأ

 ٠ عطعقی دح هل راص قاذنا هنمو ؛ اهدح هتباصأ ةراجحلا هتقاذآ ینعم : یوونلا لاو « هدیجا ءىثلا هقلذآ لاقي

 ودعلا ددشل اب سیاو ارسم بل و ىأ یاز مث نیتحوتفم ممو می « زج» رفاسم نبا ةياود ىف ( بره ) هو
 رمعم داز ( هانمچررف ةرحلاب ةانكردأف ) هلوق ٠ هفاخ انا دنساو دتشاف» دیعص یبآ ثيدح ىف عقوو . زفقلاک لب

 هانیمرف « ةرحلا  بناج ىأ هلوأ ضب - ضرع ىتأ ینخ » دعس ىبأ ثيدح قو « تام ىتح » هتياود ىف

 زمأم ةصق ىف ةريره ىب أ نع ةلس ىبأ نع ورع نب دم قرط نم یذمرتاا دنهو « تكس یتح ةرجلا دمال

 یبآ دنعو « تام ىتح سانلا هبرضو هبرضا لمج ىمل هعم لجر رم ىتح دتشإ رف ةراجحلا سم دجو اللف و

 هيقأف ۽ دتشي جرف ةراجحلا سم دجوف » ةصقلا هذه ىف هيب أ نع لاره نب میم نب دیزب ةياور نم ىئاسنلاو دواد

 ىبأ ةياور رهاظ فلاخي هرهاظ اذهو « هلتقف هاهرف ريعب فيظوب هل عزت ةبامصأ زج دقو سينأ سرب هللا دږع
 قاربطال ةياور ىف عقو دقو « هلن ىف ًاببس ناک یآ « هلتقف » اذه ىف هلوق نأب عمج نکل ,هعم هوبرض مهنأ ةريره

 ليقو ري_ءيلا فخ: مظع نزو ةمجعع فرظولاو « هولذف ىتح هومجرو , هعرص) هفاس برضف د ةصقلا هذه ف

 دسوتف ةرجش لصأ ىلا ىهتناق د ىئاسنلا دنع ةربره نا ثيدح قو « اهريغو لبالا نم قاسلا و عارذلا قدتسم

 غایب طئاح ىلإ * اوبهذف » وب هللا لوسر باح نم لجر نع كلام نأ قیرط نم یناسنلاو « لق ىتح هنیم
 نب زعال ةميظع ةبقنم دئاوفلا نم ثبدحلا اذه قو. هلتقف عرصف هنذأ لصا باصاف لجر هامرف پی بهذف هردص

 هنأ یعتفب ىرشبلا عبطلا نأ عم هدارفإ نع مجرب مو هريبطت متيل هتب وت عم هيلع ددلا ةماقإ بلط لعارمتسا هن كلام
 ةماقإ ىلا رارطضا ريغ نه رقأو املع یوقو كلذ لء هسف دهاج هسفن قامزا ىضتقر ام رارفالا ىلع رمتسإال

 مدي نأ دعب دحلا نأ ملعب ل هلل لاقي الو « ةبوتلاب لتفا نم هتمالس ىلا قررطا حوضو عم ةدامشا اب هياع كلذ

 ماكحأ نرد هيلع ین ام لعق ءاتفتسالا ةروص ىف هردأ درز نآ قیرط هل ناک لوقز Uy عوجرلاب مفتي مامالل

 هتبضق لثم ىف عفو نا بحتسپ هنأ هتيشق نم نعرو ؛ كلذ ىلإ رارفالا نع لدءيو ةب با ام ىلع ىنبيو ةلأمملا



 ۱۳ ۱۸۱۵-۹۸۱۹ تیدما

 علطا نم نأو  رءام ىلع رعو ركب وبأ هب راشآ اک دحل كلذ ركذي الو هسفن رتسی و ىلاعت قا ىلا بوتي نأ

 ناكا كب وثب هترتس ولو ةصقل هله ىف لاق اک مامالا ىلإ هعفرت الو هح الو ان رکذ اع هيلع رتسب كلذ لد

 هسفن ىلع هرتسب نأ هيلع هللا هرتسف ًابنذ باصا نا بحأ : لاقف هنع هقا ىضر ىعفاشلا مزج اذب و « كل ريغ

 ارهاظتم ناك اذإ اماف « رهاجلا ريغ ىف هلك اذه : ىي رملا نبا لاقو ٠ رعو ركب یا خم زعام ةصقب جتحاو بوی و

 عقوام عم رتسلا بابحتسا لکشاسا دقو . هريغو ره رجزنیل هب خرشلاو هتفشاکم بحأ ىناف ًارهاه ةشحافا اب

 ريغاجتوك عم لبا اب ربظ ناكةب دم اغلا نأب « ىذمرتلا حرش » ىف انغیش باجأو ؛ ةيدماؤااو زعام ىلع ءانثلا نم

 ن رکی ۷ ثرح رائتسالا حيجرت مرضعإ لی مم نمو « ةشحافل اب رعشرام ىلع عالطالل راتفسالا رذءتن جوز تاذ

 بحس رتا نأ روظإ ىذلاو . ىبتا لضفأ ديلا هيلع مقل مامإلا ىلا عفرلاف دجو ناو « هدضإ رفش) ام كانه

 هت اص ىف ةغل ابا و للا سفن قاهزإ ىف تا هيفو . ىلاعت هلا دنع ملءلاو بدأ ريبظتلا ىف ةفل ابلا دصقا عفرلاو

 ىف أطضأو اهارک] یعدا نإ هاوءد ل ويف ىلا ةراشالاو عوجرلاب هيلا ءاعإلاو هديدرت نم ةسقلا هذه ىف عفو ا

 دجسملا قو مامالا دنع ةثداغلا لعفب رارقالا ةيعو رشم هيفو . كلذ ريغ وأ الثم جرفلا نود ةرشابم وأ انرلا ىنعم

 ءادن هيفو . كلذل ةئجاملا ةبجاحلا لجأ نم لوقلا ف ثفرلا عاونأ نم هب ظفلتلا نم ىحتسي ام هيف خرهتلاو

 ادح بجويال اب هرسفپ نأ لاتحال دحلا ةماقإل لمت اب رقآ نم نع مامالا ضارع)و ىلاعلا ترصلاب ريبكلا
 عجري نأب رقلا ضيرغتااو , غال نونجلا رارفإ نأو هاضتقم هيلع بت يا كلذ طورش نع هراسفتساو « عجر وأ

 نأ قحا هلي ىلا فودحو « هعوجرأ رثأ ال هنأ ةياور كلام نع ءاجو : فرعا نبا لاق « لبق عجر اذإ هنأو

 « قلا رمي رتاسیو أدحأ اهب زخم الو اهم ةيوتلا ىلا ردابي نأ مدنو ةيصم» ق عفو نا بحتسي هنأ هيفو . عبتي
 « رع مث ركب أ عم زدال ىرج اک نمانلا نع كلذ رتو ةبوتا اب هرمأي نأ بحتسيف ًادحأ رضي هنأ قفنا ناو

 دواد وأ هلصوو « ةلسر» بیساا ن دروس نع ديعس نب ی نرع اط وملا ىف ,امهعم هتصا ج رخأآددقو

 ناکما كبوثب ةترتس ول » لازم لاق لب ىنلا نأ ةمصقلا قو . هيب نع لازه نب معن نب ديزب ةءاور نم هریغو

 یدچ ىدج لاره لاقف ميعأ نب ديزي هيف سل یف ثردحلا اذه ترک ذ ذیعس نب ی نع ًاطوملا فو « كل اريخ

 ةبوتلاب هرهأي نأب هرتس ےراکو ؛ هرمأ رابظ] نم هب ةترهأ ام كل اریخ ىنءملا : ىجابلا لاق . ق- ثيدحلا اذهو

 هرمأ مله نم كئادرب الا هرت ىلإ لیبساا دج ملول ىأ ةنلاوم بوثلا ركذو « رعو ركب وبأ هرمأ اک ناتکلاو

 الف د لوق رهاظل ًاءبرأ انزلاب رارفالا ريركست طارتشا ىلع هب لدتساو . رابظإلا نم هيلع هب ترشأ ام لضفأ ناک

 ىف هجرب رمال الاو هيلع ديلا ةماقإ ريخأت ىف ةلما وه ددملا نأب اراعش] هيف ناف « تادابش عبدآ هسفن ىلع دبش
 دقو « هوجرأف هب اوبهذا « تاداپش عبرأ كسفن ىلع تدش ذق زعام لاق » سابع نبا ثيدح ىف نالو « ةرم لوأ

 دنع مجارلاو نییفوکلا لوق وهو « دودلآ نم هريغ نود ائزلا دورش دد» ىلد سابقلا ديؤيو هدب ورام مدقت

 ةروصإ ار کم« و ةيفنجلا نع اور یهو « رارفإلا سااج ددهتت نأ طرتاف ليل يآ نا دازو « ةلبانملا

 ىف لقنام رثك أف ءرارقالا ددعب ال نکا تددعت سااجلا نأ رهظ, ىذلاو « تفلتخا اف تاياورلا نكسل « ةعقاولا
 ةصق ف عقو كلذ نأب دووجلا لوأتو « ملم دنع نم هنایب مدقت € نيثرم رقأف دغلا نم داع م نیا رم راا هنأ كلذ

 ةرره يآ ثردح قايس ف مدقتأم باوجلا اذه دیژرو « تاثنسالا ةداررل نوکی نأ زاغ لاح ةءقاو یهد زعام



 هودحلا باتك - ۱۳۹ ۸٩

 : تلات « یرفذتساف یعجرا كحيو : لانف « ین رباط د تءاج امل تلات ثيح ةيدماغلا ةصق ىف لم دنع عفو امو

 الف . لبح اهتوكل الإ اهاع دحلا ةءاقإ رخؤي ما « انزلا نم ىلبح امن ازعام تددر اک یئددرت نأ ديرت كارا

 ةصق ىف عقو اذکو « سااجا دعت الو اهرارقا ورك ريتعا الو ىرخأ ةرم امرسفتسي مو اجرب نأ تو

 مد ءابجرف تفرتعاف اهيلع ادغأ م هيفو « ابمجراف تفرتعا ناف اذه ةارما ىلا سینا ایدفا و » لاق ثيح فيسعلا

 لتفلا نأب روکذلا سايقا نع اوب اجأو ۰ قوتسم هحرش عم ابیرق ىتأيسو « سا اجا الو فارتءالا ددعت ركذي

 دارفالا طرتشي نأ كلذ سايق ناكف « نانآرماو دهاش اف لبقيف او هالا رئاس فالخم نادهاش الإ هف لبقبال

 هريو فیسعلا ةصق ىف ركذلا مدع درج لالدتسالاو : تلق ناف . ةرم هيف نيكي هنأ اوقفتا دقو « نيئرع لنقلاب

 نأ لمتح هرکذ نم توکسلاف اطرش ددعلا نوک تبث اذان « عوفولا مدع ىلع لدي ال ركذلا مدع ناف , رظن هيف

 باجأ نکل < هب كسلا نكميف « ارعام تددر اي یاددرت نأ لررت د ةيدماذأا لوق امأو . 4 دومألا ملل نوکی

 نکل انزلا ىف اكرتشا ناو ام « ودام لاهل ةرباغم اها نأ ىلإ ةراشإ هيف انزلا نم لبح ابن اطوف نأب یطا

 سم ةنكمتم ريف انآ تلات اماكن « افالم هدارفا نع عوجرلا نم انكمتم ناك ارعام نآل ةعماج ريغ ةلملا

 هيفو . ةيش وأ أطغ وأ اهاركإ یمدن نأ امنکع ناک هاب بقمتو . هنالخم اب لملا رورظا رارقالا دمب راكنالا

 تبثتأاب ارومأم هن وک عم أدب اذا مامالا نال ابحتسم كلذ ناك ناو رفأ نميف مجرلاب أدبي نأ طرتشيال مامالا نأ

 أدبي اذاو , ما ىف تبثتا ىلع ضحلا لاو سلا ىف لها -ةلا نع رجزلا ىلا یعدآ كلذ ناك هيف طایتحالاو

 رفحا طرتشيال هنأ ىلع هب لدم تاو « هريذا دحا) ةماقإ ماءالا ضروف زارچ هيفو . ةأبلاب مجرلا تبث اذا دوبشلا

 الو هل انرفح اف لاف لسم دلع دیس ىبأ كثيدح ىف حي رصتلا عقو لب بابا ثيدح ىف ركذي م هن موجرملل

 ام بوثولا هنكعيال ةريفح یننلا نأب عملا نكميو « ةريف> هل رف د هدا ةديرب ثيدح ىف عقو نکلو « ءانةثوأ

 اوغرف ی امف مل بصتناف ةريفح هل اورفح هركردأف رف ال مث هل اورفحي مل رمالا لوأ ىف مهنأ وأ« هسكع تبثااو

ملاف زعام ةصق ىف هتوبثا حج رأ وهو مامالا ريختي هچو قو لچرا رةعال ةءفاقلا دنعو : هنم
 « ىفانلا ىلع مدقم تيأ

 بحتسا ةئيبلاب اهانز تبث نا حصالا اهئلاث هجرأ ةأرلا قو « ةلمجا ق رفح درجو ىلع لد اب منیب عج دقو

 هسيفو ٠ ةأرمللو لجرلل رفح روث وبأو فسوي وبآ لاتو « رذال م دووشملا ىف ةثالثلا ها نعو رارفإلاب ال

 ن٠ ىله طرش مث نمو : ځی رمال رارفالاب الا بمال دملا نأو دالا هنع هب عفدیام دالا بجوي امب رقملا نیل زاوج

أ نكي الو ؛ كلذ هبشآ امرأ امجرف ىف هركذ جلو هتيأد لوقي نأ ات رلاب دېش
 نع تبثو « یذ هنأ دبشآ لوقب ن

ف ىلع نعو ءادردلا ىفأ نء(١) ةع نآ نب ور نع كلام هجرخأ اک دحلاب رقلا نیقلت ةباحصلا نم ةعاج
 ةمآ ى

 نينا: ینثتسب ةيكلاملا دنعو « رو لأ لوق وهو انزا مح لوحي هنأ هب نظي نم نیقلنا ص نم مهثمو « ةحارش

 ةدم ىف ائزلاب فارتعا نم نح كرت هيفو . طرشب كلذ سوا و هادع نه نيةات زوج و ء تامرحلا كاهنناب رهتشاا

 لاتو « هیل ول ناچ لک مپ ناک ااو « نجم ذا اه نكي مل ةئيدلا نا لیقو « عضت یح لماحلا قو تارثتسالا

 اذا هنع ضارءالا زاوچ عم كلذ ىف ةدئاف الف لوبقم هعوچر نآل هب ليكوتلا الو هنج رمأي مل امها : ىبرعلا نيا

 نأ هءفو . امفالتخاب ماکح الا فان یا لاحلا نم رافت الا بوجو « تنص>ا له د هلو نم ذوب و « عجر

 ةلالد الو « هتيصدع لاز هلمد نا اولّوو هوزتءا نيذلاو « هرکس ءا » هلو نه ذو هل ۶ ال نارگساا رارقا

 ءادرإلا أ نم یوارلا مسا ی لو € اذك ( ( ١
 ارم



 ۱۳۷ ۱ 1۸۱0-٩۸۱۸ كيدحلا
 رقأ اذا انرلاب رقلا نأ هيفو . ةيصعم هريغ نع عقو هرکس نأ وأ را ميرحت لع ابمدقت لاتحال زهام ةصق ىف
 دقو ؛ةرهاظ ودام ةصق نم هتلالدو دمحأو ىمفاشلا لوق وهو مجدو عبنا الاو كاذف عوجرلاب حرص ناف « كرتب
 ۰ هنسحو اما هح و د واد وا هجرخأ « هيلع هللا بوتيف بودي هلمل هتک الهر لازه نب مي ثيدح ىف عفو
 باا انک لاق ةديرب ثبد> نم دراد ىبأ دنعو « ارا کالا هيو و ةر ره نآ ثيدح نم هر یذمزااو
 « بره اذإ كرتپال رورشاا ىف ةيكللاملا دنعو ءامجلطي مل امجر ول ةيدماغلاو ازعام نأ ثدحتن مللي هلا لوسر
 ذ_غأ نإو دسحلا هيلع لک ل الا ىف ذخا نإ ةنييع نبا نعو « كرت ذوي مل نأف روفلا ىلع ذخؤي نأ طرتشإ ليقو
 هنع یهکسا ىكحو , كلام نع ینعقلا هلن و « الفالإو كرت لبقي ارذع ركذ نإ ببشأ نعو , كرت مايأ دعب
 دعب تام ىتح هوجر نالا نأب اوجتحاو « کاملا دنع هرارقإ دعب ام هديق نم مهنمو « ةهبش ىلا مجد نميف نيلوق
 نإ دحا لقب لو « عوج راب حرص 1 هنأ بارطاو ؛ ةيدلا مملع یبچ ول هکر عرش ولف هتیدب !ومزاي مل بره نأ

 مجرلاب ءافتک الا لع هب لدتساو « بوتي هلما د هلوقب ةديرب ثیدح ىف بع دقو ؛ برم لا درجع طقس مجرلا دح
 قأيسو دجسلا منح هل تيدي ال انو نكي ل اذإ لصلا نأو « هيف ثحبلا مدقت دقو دلج ريغ نم رصحا نم دح ىف
 ابی اضيأ هيف ثحبلا ىتأيو دحلاب تام اذإ هيلع ةالصلا عرشتال دا ىف موجرلا وأو ؛ نيباب دعب هيف ثحبلا
 : ىطرقلا لاق ؟ ار تبرشأ 4 لاق نأ دعب زعام هاكنتسا ةرج نم دا هيلع بجو را حير هنم دجو نم ناو

 ضايع هبقعتو عقبال ناركسلا قالط نأ ىلع مپضمب هب لدتسا ىرزاملا لاقو ؛ لاق اذك یعفاشلاو كلام لوق وهو .
 رخ ىف فلت لو ۳ لقما مدع سم هرواظيام ىلع هم دوجول هفالط عقبال هنآ هب دحلا ءرذ نم مولب ال هنأب

 بعذم ةقيقح وهو هسفن ىلع كلذ لخدأ هن و حيحصلا ماكحأ عیمج همازتاا اییهذمو لاق « مزال هفالط نأ مفاطلا
 : یوونلا لاتو « ةيكلاملا یرخأتم ضب هقفاوو ركسم ريغ هنأ نظام برش نمو هرکا نم یاقساو « یعفاشلا
 هلأ ىلع اندنه لو# را هبرش نع لاؤسلاو : لاق , هیلعو هل امذ هاو فأ ذوفنو ناركساا رارفإ ةمص اندنع حیحصلا
 ةهبشلا دوجول دفن هيلع مقر مل هدارم ناف كلذك سيل و « ضقانتلا مرلأف قلطأ اذک دحلا هيلع مقي مل اناركس ناك ول
 لوق هسف ةفيرظلا بهاذملا نمو , قالطلا باتک ىف كذب قلعتيام ىنعم دقو : تلق . ضايع مالك نم مدقت اک
 لات لود ساو لوقرام رثكأ هقف الو هظيغ دیو هلعفب ذئاب هنآل هلاوفأب لمءيالو هلامفاب لمضي : ثيللا
 ۱ (نولوقنام اولعت یت یراکس!مناو ةالصلااوبرقتال )

 رجلا رهاعلا ساپ — )۳

 : تلاق اهنع هقا يضر ةشناع نع » ةورح نع بابش نبا نع "بقا ائدح دول ىلا وبآ |تشزم = ۷
 : «ةدوساپ هنم یجتحاو « شارذ# كولا « ةعمز نب هدبعاي "كلود : هي ئبلا لاقف ؛ ةعمز یاو دعس ممتخأ
 ۱ حملا رهاملو «ثیلا _نع ةييق انل داز

 هوا : غم يلا لاق ةريرهابأ تمم » لاق ردابز نب دم انثدح ةبمش انثادح مدآ | - ۸
 « رجحلا رهاملاو « شر



٩ 
 ۱۳۸

 دودا باثك -

مق ف ةا ثول هيف ركذ ) رجلا رهاعلل باب ( هلوق
 رخاوا ق قوسم هح رش مد دقو ةءمز ةدملو نبا ة

 رهاعلاو ل يللا نع ةملسق داز هدعإ لاتو € شارغلل دلولا 0 هءفو ثدرللا نع ديل ولا يآ نع هذروأ 6 ضنئارغلا

 ةرازه ىأ ثيدح انه ركذو « هما هرک دف « ةبوتف انثدح : عويبلا ق لاقو انداز رذ ىنأ ةياور قو « رجملا

رخآ هچر نم ردقلا باتک ی هدروآ دقو « نيتروک ذلا نيتلمجاب
 ةزاشإ انو هجرت فو. لرالا 211۱ ىلع ۳ 

ا هب مجري ىذلا رجحلا هنأب انه رجلا لوأ نم لوق حجرب هنأ ىلإ
 مجرلا نأ 4 دارااو هيف ام مدو دقو « ىفارل

مجرا یتز نم لك ىلع نأ ال هطرشب قارلل عورشم
 

 طالبلا ىف مجرا ساپ - ۴

 نع رافيد نب هلا دبع ىنثدح "نایاس نع دل نب "خان دح ةمارك نب نامه نب دمج او - ۰۹

 ىف نو دجام : ما لاقف ٠ امیج املأ دف ةيدوهيو ركدومي هک هللا لوسر "ینآ : لاق امهنء هللا "یضر رع نبا

 ةاروتلاب هللا لوسر اب مهعدا : مالس نب هللا دبع لاق « ةيبجتلاو هجولا مع اوثدحأ انرابحأ نإ اولق ؟ بانک

 كادي فرا : مالش نبا 4 لاقن « اهدمب امو اهلبق ام أرقي لمجو مجكرا رةيأ ىلع هدي مادحا مضاوف « اهب فا

 ثيأرف « طالسبلا دفع اجنرف : ربع نبا لاق . اجف مع للا لوسر ام “ماف « هدب تحت مجرلا ةيآ اذاف

 € اهملع ۳۹ "یدوپلا

 نأ ديرب هنأ مهضعب هنم موفف ؛ ىف لدب ةدحوملاب « طالب اب » یلعتسلا ةياور ىف ( طالبلا ىف مجرلا باب ) هلو ۲

 ةراج» سم رودلا هب شرفنام ماللا حتقو ةدحوملا حتفب وهو طالبلاب ىح هىش لكب زوج اهب مجري یا لالا

 اماه طالبلاب دارملاو ؛ ىلمتتسملا ريغ ةياور كلذ ىلد لدو ةيفرظ ءابلا نأ لوالاو « دعب هيفو كلذ ديغو رجآر

 «طالبلا دنع اجرف» نتلا اذه ىف هلوق كلذ دی وب و ‹ طالبلاب اشورفم ناك یوبلا دجسملا باي دنع فورم عضوم

 ديبع وبأ لاو « هنالخ حجارلاو مهضدب هحجرو ال ما ةشو رقم یناک ءاوس ةبلصاا ضرألا طالبلاب دارملا لقو

 انک یبا نع مام ىبأ نب كلام نب لیهس ىبأ هع نع أطوملا قو « قوسلاو دجسلا نيب أم ةنيدملاب طالبلا : ىركسبلا

 طالبأا : لاقف ةءجرتلا هذه لاطب نیا لكشتسا دقو طالبلاب موج ىف أ راد دنع نر باطلا نب رع ةءارق عمسل

 مجرلاب مالل نيدم ناکع صال مجرا نأ ىلع هيلي نأ دارأ هنأب ريالا نبا باجأو « ءاوس كلذ ىف هريغو

 طالبلا نا موجرال رغاا طرتغيال هنأ ىلع هني نأ دارا هنأ لمتح و : لاق ‹ ىرخأ طالبلابو ةرات لصملاب ٠

 نع ةديرب ىلأ نم رجابملا نب يشب ةياور در دارا : لاقو ميقا نبا مزج اذهو « هيف رفلا ىتأتيال
 ىلا ناو هيبأ

 رعام ةصق ىلا ةيدماخلا ةصق نم ىرس و وه : لاق لدم هجرخأ « امف مجرف ةرفح كلام نب زعامل ترفل رمأ هلي

 ناكملا نآ لع هبنی نآ دارآ نركي نأ لمتحيو : تلق
 نال ما رتحالا ىف دجسملا = ىطعي ال دجسلا دوام یالا

 نا ثيدح یف عقو دقو ءهدزع مجرلاب رمأ كلذ عمو .مدقت ا یربلا دجسملا ارواج ناكعضوم هيلا راشملا طالبلا

 نامثد نب دمج ان'دح ) لوق . « دج سلا باب دنع نييدوويلا مجرب گی ها لوسر رمآ د ک ام لاو دحآ دنع نابع



 ۱۳۹ ۱ ۹۸۱۹-۹۸۲۰ ثيدحلا
 نع هجر أف هچرغ لیعاعالا ىلع قاض بیرغ وهو « لالب نا وه ۰ « نايلس نه >هلوو ۰ ةمارك نا رذ وا داز

 اف معن ىبأ ىل-ع قاض اذكو ءفةنع لدعي مل لالب نب ناماس نغ عقو وأو ٠ ءاةمضلا دحا ییداا رفعج ن هللا دبع

 مدت دقو ؛ ةطساو ريغب و ةطساوب هنع ىراخبلا شا دلع نب دلاغو « یراخباا نع هدئسب هدر وأ لب هجرخسٍ
 ةد.ع اهريغو بفانملاو ةبهلاو لعاا ىف مدفت و « ثيدح دلم نب دلاع نع ةمارك نم نام نب دگ نع قاترلا ىف هل

 اليف یا «ائدحا دق و نمل ىف هلوقو . ةطساو ريغب دلع نب دلاغ نع ماصتعالاو ریبعتلا ىف ىنأي اذ. كو « ئيذاحأ
 دامرلاب طولخم راح ءام هياء بصي ىأ « ةچولا ممت » هلوقو « اورکتبا یا «اوئدحا  ہلوقو « ادحاف ما
 ءاي اهدعإ ةدح وا سکو ميجلا نوکسو ةانثلا متفپ « ةيبجتلاو » هلوتو , محفلا وهو جلاب هچولا ميخست دارملاو
 تباث| هلاق لعفلا وأ لوقلا ىف ظالغالا نم هركي ام هتلباق ذا لچرلا توبج نم ةياصأ ءاه مث ةنك اس فورحلا رخآ
 هییجتلا رسف : ضايع لاقو < اسوکسم باكرالا هانعمو ةركذ: نزوب وه هريغ لاقو ٠ ىبرحلا هقبسو « لئالدلا ىف
 اذك : ىبرجلا لات ءامبهوجو نيب افلام ةباد ىلع نالمحو امرهوجو ممحيو نادل امهنأب ثيدحلا ىف
 راع وأ ريسعب ىلع نايئازلا لمحت نأب هرسف مم ةدحوملا لدب نونل اب انه هطيض نم طلغ : تلق « یرهرلا هرسف

 مکا راک ریس م وهو نیتیکرلا ل نيدبلا عضإ نأ ةءيجُملاو « ةديبع وبأ لاقام دمتءملاو امههوجو نيب فلاخو

 عکارلا مایف ماق ةدح وا دیدشآ و يا تدب اج : یارافلا لاقو , دجاسلاك اكراب هبچو ىلع بکش نأ اذکو
 ةلهملا ءاملاب یطبض دقو « اهيلع ًانجا یدوپبلا ییارف » هلرق ىف ءاج امن ميلا دغب نونلاب ینلاو « نابرع وهو
 ميجلاب تطیضو ٠ ینم تثحو اونح اهدلو ىلع ةأرملا تنحأ لاق اماع بك ی ىضاملا لعفلا ظفلب نون م
 اذح ىثلا ىلع اذج : عاطقلا نبا لاق . ةلعبااب ىذلا ىنعم وهو زمه الي رذ ىبأ دنعو رمملاب ىليصآلا دنءف نوئلاو
 ةديبع ورآ هلاق ام اذه ىف ميحصا : ضايع لاقو ؛ايدودحم یا انج هلعج سزنلا انجأ : ىعمسألا لاقو . هيلع هربظ
 «ةمذلا ماكحأ باب و ىنيبدوولا ثيدح حرش ىف اذه دووم ىتأيسو ؛ لعأ هقاو زمملاو می اب یی

 یلصااب مچ را باب -6

 كنا راج نعد ا ی نع "ی رهزاا نع دمعم ان ربخآ قازراا دېم ادح دوم شو - ۰

 لاقف « تأ ره مب رأ وسقن لع ديس یتح 2 ىلا 0 ّض رعأف 1 ان اب "یارتءاف 2ك ىنللا ماج را نم الجر

 راه الف ءىلصلاب جرف هب ”رمأف « مف : لاق ؟ "تنصح : لاق . ال : لاق ؟ نونج كبأ يلب ىلا 4
 نع جرج ”نباو سنو لقي و . « هياع ىلصو ري لگ ىبلا 4 لاقف ( تام ۳ مجرف ( كردأف

 « هيلع ىلصف » "یره زا
 ال: لاق ؟ رسم ريغ هاور له هل ليق « رمعم هاور لاف ؟ ال مأ حمصي « هيلع ىلصف » هلوق له هللا دبع وبأ لثسأ
 ةيحاذ نم وهو « زانجلاو دملا هدنع له ناك یالا ناكا دارااو هدنع ىأ ) لصااب مچ لا باب ( هلوق

 « دقرفلا عيقب ىلا هب انقلطناف ء همجرت نأ امف و لم دنع ديعس ىبأ ثیدح ىف عفو دقو « دقرفلا عیقب
 مح هل تيثيال لصاا نأ هزم دافتسي : لاتو هلطاد عتو مجرلا نأ « لمااب » هلوق نم ضايعك م٣! مهفو

 یراباا عن ٩ ۱۲ ج ۱۷ ب م



 دودجلا باتک مو ۱۴۳۰

 لصملا نأ ىرادلا ءاكح امل افالغ موجرملا نم ثيولتاا نمؤيال هنا هيف مجرلا بذتجال كلذ هل تبث ول ذإ دجسملا

 ىف ناو ‹ طالبلا ىف مدقت اک هيف ال هدنع عقو مجرلا نأ دارملا نأب بقعتو « فتوب | ولو دجسملا كح هل تبثي

 ابرق امجر امهنأ » ةبقع نب ىموم ةياور قو « دج ءا باب دنع نيبدوهيلا مجد ی ىالا نا د سابع نبأ ثيدح

 ىلا دیما ىف ضرحلا یتح ءاسنلا جورخم رمالا ةيطع مأ ثيدح ىف تبث هنأبو « دجسملا برف رانا عضو# نم

 نكي ملاذإ هريغو ديعلا لصم نأ انیاعآ نم یرادلا ركذ : یوونلا لاتو . مع هللاو دارملا ق رهاظ وهو لصملا

 ىلع ليلد ىلصملاب اذه مجر ىف هريغو ىراخبلا لاو ءال اميحصأ نابجو هل دجسملا کح توبث ىف نوکپ ادجدم

 هيف باتجال دج لا > هل ناك و ذأ دج ملا عج 4 یر ال Jane فاو: ل اذإ دایعالاو زاجل لصم نآ

 ف (دوگ انثدح) هلوق . ةمچرتلا ىوس هلم یراخ,ا سيلو هنیعب ضايع مالک وهو : تلق . دجءملا ىف باتحي ام

 انربخأ ) هلق ٠ هنع ىراخإلا رثكأ دقو ىزورملا وهو « ناليغ نب دو » سال « یناد> د رذ ىفأ ريغ ةياور

 لسم هجرخا اذكو « يرج ناو رمعم انبار قازرلا دع نع هدنسم ىف هی وهار نب قحسا ةياور ىف ( رمغم

 مجرف هب رمآف ) هلوق . نيئرم اهدامأ « هنع ضرعأف » قحسإ ةياور ىف دار ( انزلاب فرتءاف ) هلوق ٠ قدسإ نع

 نب نحرلا دبع ةياور ىف ىتأيسو « نمحلا مجر باب » ىف تمدقت دقو « لصلاب د سلوي ةيا ود ىف سیل ( ىلصملاب

 ىف عقوو « ليمحي ه ركذ ىأ ( اريغ 2 ىنلا هل لات ) هلو ٠ «لمااب هانمچرف همجر نمیف تاك ظفاب دلاخ

 لئاف : نیافرا هسيف سانا ناکدف د هدنم ةد ر ثيدح قو بس الو هل رفختسا اف و لسم دنع دیعس ىبأ ثر دح

 هللا لوسر ءاج مث اثالث اوشبلف , زعام ةيوت نم لضفأ ةبوتام لوقي لئاقو ؛ هنثیطخ هب تطاحا دقا كله دقل لوقي

 ۰ مهتعسول ةمآ لع تمسق ول بوت بات دقل و اضيأ هدرر ثب دح قو « كلام نب زعا1 !ورفغتسا : لاقف 2

 قو لصالا ف اذك مهني ىنعي لاق « سمعا ةا راہنآ نيب ةتيأر دقل و ىئ الا دنع ةر ره ىنأ ثودج قو

 یلاسنلاو دواد یبآ دنء جالجللا ثد دحقو « ةنجلا راعأ ىف ضخ صب هتأر دز و هاو یبآ دبع ری اچ شیب لوح

 ثب دح قو « همش ال د یذم رثلا دنع لیلا یآ ثودح قو « كلا ځد نم بيطأ هللا دنع وط ثخ هل لقت الود

 نع نالیغ نب دوم نع انه عقو الم ( هيلع ىلصو ) هلوق . « ةنجلا لخدأ و هل رفغ دق دحأ دنع رذ ىبأ

 ىف یرذنلا لاق « هيلع لصی لو » هرخآ ىف اولاةذ قازرلا دع نع ةعاجو ىلهذلا ی نب دمع هفلاغو « قازرلا دبع

 هدئسم ىف دحأ ؛جرخآ دق : تاق « هيلع لصو » هلوق اوركذي مف قازرلا دبع نع سفنآ ةيئامث هاور : نثسلا ةيشاح

 قي رط نم نايح نباو ىنالمسعلا لكوتملا نإ د نع دوادوبأو ةيوهار نب قدسإ نع لسمو قاررلا دبع نم

 د# نع دوراجلا ناو ىئاسذلاو « روکذلا ىلع نب نسحلا نع ىذمرتااو لالحلا ىلع نب نسحلاو دواد وبأ داز

 روما نب دمحأ قيرط نم ىئطترادلاو لیعاعالاو بيبح نب حونو عفار نب دعو ىئاسنلا داز « ىلهذلا یع نبا

 يناخملا لمس نب دعو ىربدلا نع ةنا وع وب هجرخأو , هی وجتز نب كلما ديه نب دعو« ىل,عامسالا داز . ىدامرلا

 لقي ملو ) هلوق ۰ اعفاب حرض نم مهنمو ةدايزلا نع تكس نم مهنم ادو# اوفلاخ سفنأ ةرثع نم رثكأ ءالؤبف

 مجر باب » ىف مدقت اک هللا هخو فل ؤا اماصوف سنو ةاور امآ ( هيله لصو : ىرهزلا نع خرج ناو سنوي

 قس! و رهعم ةياورب ةن ورقم لسم ابلصوف جيرج نبا ةياور امأو «نصحأ دق ناكو مچرف هب ماقد هظفاو ءندحلا

 ةبه وبأ لكس ) هیت . « هيلع لصو ,هف رک ذی ىلا هّقإرط نم ما وبأو هدنعم ف م خيش قدما هزاسو نجلا



 ۱۳ ۹۱۸۲۰-۹۸۳۲۱ تيفحطلا

 اذه عفو ( ال : لاق ؟ رمعم ريغ هاور له : هل ليق « زمعمهارر : لات ؟ ال مأ حصب « هيلع لصف » هلوت له هللا

 آب همزچ ىف هيلع ضرتءأ دقو « ىراخيلا وه هقا ذيع و « یرب رفآا ند هدحو لنتساا ةءاور ىف مالکراا

 نم ري.ك]] ددعلا هل اع دقو « قازرلا دبع نع نالبغ نب دوم وه ۱:] ام درفنملا نأ مم ةدايزلا دذم یور ًارمعم

 جرخآ دقت « دهارشلاب دوم ةياور هدنع تيوق یراخبلا نأ ىل رپظ نکسا « هيلع لصإ مل هنأي او-رصف ظافلا

 ليقف » لاق زءام ةصق ىف فینح نب لوس نب ةمامأ ىبأ نع رخآ هجو نم ةرفاىبأل ناسلا ف وهو ًاضيأ قازرلا دبه

 لب هقا لودر هيلع ىل هذ « کیحاص ىلع اولص : لاق دغلا نم ناكاملف : لاق . ال : لاق ؟ هياع ىلصتأ هللا لوسر اي

 لد تابثإلا ةياورو « مچر نيح هيلع لصي مل هنأ ىلع نا ةياور لمحتف فالتخالا حمي رجلا اذرف « سانلاو
 مپ مل ملا ىنلا نا د ةد ر رع دواد وبآ هجرخأ امل عما قيرط اذدكو « ىناثلا مويلا ىف هيلع لص ار هنأ

 ة.ئمجلا ةصق ىف نیصح نب نارع ثيدح نم لسم هجرخأ امب ديأتيو « هيلع ةالصلا نع هني مو رعام ىلع ةالصلاب

 ةب وت كنب اث دقأ : لاقف ؟ تفز دقو اهاع لمنا : رمع هل لاقت , اماع لص 9 ىنلا سا » تجدو تار یا

 ةينرمما ةصق ىف : لاق مث « ءاعدلا ىلع ربخلا ىف ةالصلا لمح نه لوق یرذنلا کحو « مهتءسول نيعبس نيب تمسف ول

 دزد الإ هيلا راصإال ليوأتلا نآل دساف هنا : لاةف یوونلا باجأ اذكو : لاق « لاهتحالا اذه نيهرت ىلع ةلالد

 عشم نم باجأو لاق « زعام ىلع یلص لیلا نأ تبثی مل: برملا نبا لاقو . انه رارطضا الو هيلا رارطضالا
 هن ليقو « هاو پارچ وهو : لاق« ام فتم هاج اما زعامو دملا = تفرع اوکل ةدماغلا ىلع هژ الص نع

 باوجلاو « قاب ةمحرلا لغو : لاف ۽ یا بضغلا نا داف اذهو : لاق « ايفانتف ةحر ةتالصو هن ايضف هى:

 نوکی هيله ىلص ثيحو : لافي نأ همامو : تاق . هري طدر ناك دودهلا ىلع ةالصا كرت ثيح مامالا نأ ىضرملا
 أا هذه ىف لعلا لهأ فلتخا دقو ؛ صاخشألا فالتخاپ ذئنیح فاتخیف عدرلا ىلا اممم جاتحال هنيرق كانه

 هنولسذي هلهأ نيبو هنيب لو « تو ىتح هنع حارب الو هسفنب هالوتی الو مجرلاب مامالا سای : كلام لاةف

 ىلع سانلا ءىرتمي الثا و « هياع لصیال نم هنأ اولع اذإ ىداعملا لمل اعدر مامإلا هيلع ىلصي الو هياع نولصيو

 هرکی هنأ كلام نع فدرعلاو « دورها لاق هبو هيلع ىلصي نأ مامالل زوج : ةيكل الا ضءإ نعو . هلعف لثم

 سد ؛ دورا لوق وهو هركي ال ىعفاشلا نعو « ذحأ لوق رهو « موجراا ىلع ةالصلا لضفلا لهأو مامالا

 لاقف ضايع قلطأو انرلا نم دوأو ملا ىلد یاصیال ةداتق نعو « هسفن لئاق ىلءالو مرجرملا ىلع یلص ال ىرهزلا

 بهذام الإ لضفلا لهآل كلذ مبضءب هرك ناو دودحلا ىف نيا وتقلا و ىصاعملاو قسفلا ل هأ ىلع ةالصلا ىف .املعلا فلت

 : لاق ؛ ةداتقو ىرهرلا هلا بهذ امو انرلا سافن نم ةئمملا ىف نسالا هلأ بهذ امو نيبراحلا ىف ةقينح وبآ هيلأ

 مع هللاو . روپمجلا ةجح ةيدماغلا ةصق ىف بابلا تبدحو

 . اهتفتسم ءاج اذإ ةبونلا "نم هيلع ةيوقع الف مامإلا بأف “دملا نود ًابنذ باصأ نم سا - ۹

 بحاص رع بقا لو «ناضمر ىف مماج یذلا بقاع لو حير رج نبا لاقو لكم ۶ ىبلا هيقامي مل : لاطع لاق

 2 ىلا نع دوم نیا نم "نامع یا ن رع هيفو . ىبظلا

 4 ىفر 8 مره ىلأ نع » نمحرلا دبع نب دیح نع باش نبا نع ثيللا ان لح ی اشو - ۱



 له : لاق ۰ ۷ : لاق ؟ ةبفر دجن له : لاقف لب هللا لوسر !یفعساق 2( ناضدز ىف هنأ اب فو الجر "نأ هنع

 € ًانيكسم نيةس معطأت : لاق . ال : لاق ؟ نی رش ماهص ميلكتسل

 نع ريبزلا نب رفعج نب دم نع مساقلا نب نیهرا دبع نع ثراحلا نب ورع نع تریالا لاقو - ۲

 :لاق ؟ كاذ 2 : لاو ۰ !تفرتحا لاق دحمأل ف زا ىبلا ل 0 : شام نع ريب زا 0 هللا ليغ نب داع

 ”مامط 0 ارام قوسي ناسنإ هاثأو ¢ الب ءي“ یدنعام . لاو "قادصت 0 4 لاق . ناضهر ف ینارماپ "تعفو

 اذه ذخ' : لاق . اذانأ اه : لاقف ؟ قزتحلا نأ : لاقن اكو کالا ىلإ - وهام ىردأ ام « نمراا دبع لاق -

 € هولکف : لاو ۰ ”ماعط لهال ام ؟ یم جرحأ ىلع : لاق 24 "قادصتف

 « كلهأ ول » هلوق « نيبأ لوألا ثیدحا : هللا دبع وأ لاق

 شک الا اذک ( ایتفتسم ءاج اذإ ةبوالا دعب هيلع ةبوقع الف مامإلا ربخأف دا نود ابنذ باصأ نم باب ) هلق
 یهتساف» بالا ثيدح ىف ھوق هدب و و « هاتفتسالا نم فررفا رخآ ۹ 2 ةرو کم هام اھ دەر ةنك اس هاف

 6 ةثلاللا مش ةمجءملاب وا فل الا لبق فول ابو ةلمما اب یاطیطو 6 ادعا 1 ینجمشک لا ةءاور قو کک هللا لوسر

 كلذ ىف فال الا یاعم دقو « بات ولو ةب وةلا هيلو نأ دخلا بوجوب هءاذ ناك نم نأ ىضتقي دما نودب ديمقتلاو

 ءاطع لو ) هلوق ۰ هب وت ىلع هت الل رکذ هيأ رباظب یذلا لب هل موپفم الز ريخآلا نیما اماو 6 دردحلأ لئاوأ ف

 هل .هبنذ ترفک هنالص نأ, هريخأف هعم یلص ین ةلب» الب ةيصعم ىف عفو هنأ ربخآ ىذلا یا ( قلتي ىنلا هبقاعي م

 £ سال و مايصلا باتک ىف قوئسم هحرش م دقت (ناضمر ف عماج یذلا ین بام و : خرج نيا لاقو (

 هلصور امطقنم كلام هراذ ا ىلا كاذب راغأ هن اک ( ىظلأ بحاص ر بق امر و )هلو ٠ هيقاع هنأ هقرط نم ءىش

 اتم دق الذ ء تاف رج# هنیم رف ىظ ىل حلس اج اج انجرخ و لاق رب اچ نب ةص.بق نم حر دنسب روصتم نإ ديس

 « هريغ لأس ىتح لوقرام رد 1 نیدمواا ییمآ نإ تاقف « نتعب هيف اك فرع نب نجرلا دبع لأسف رع انلأس کم

 درع اذهو 1 کنم لدع اوذ هب حب )لات هللا لا ؟ محلا هفسأ و مرحلا ىف دیصاا لتفتا : لاقف ةردلاب یتالعف لاق

 الإ و مكحلا ىف نعط ال ةردلاب هالع الإ رع نآل ةجرتلا ف ىذلا ىن الا اذه ضراع الو «رحع انأو فوع نب نجرلا

 ىنعم ىف ىأ ( دوعسم نإ نع ناثع ىف ١ نع هيفو ) هلوق . اه رخآ اذ روك ذلا لعفلا درج“ ةبوقع هراء تيجو ول

 ةچا> ال ةدايز ضو م م « قويمشكملا دازو دوهم نإ نع نالە نآ نع یوم ثب دح ةجزلا ف روک ذملا محلا

 طاغ وهو « دوس یآ نع « خسفلا ضب ف عقوو ۰ ىلا بحاص بای یغلا نآ هرهاظ ریصر هلال الا

 ةبا ود نم « ةرافك نال ملا باب » ىف ةالصلا بايك لئا رأ یف هللا هر فلؤاا هلصو دقو عدوعسم نإ د بأ وصلاو

 قرط ةالصا منا ) تاذتف هریخآف عقلي ینلا ىتأف ةلبق ةأ ما نم باصأ الجر نا هلوأو هب ناهثع یبآ نھ یمیثا نايلس

 ن بهك رضيلا وبآ هنأ لجرلا اذه ةيست ىف حصألا نأو ؛ دوه ةروس ریسه ىف هحرش ترک ذ دقو ) ةبالا راہلا

 دقو« یرهرلا فوع نبأ وه ( نح راا دیع نب ديمح نع ) هلوق ٠ هريغ ةعاجج عقو كلذ وحن نأو « یداصل لا ورع



 ۱۳۳ ۹۸۲۴ ۱۸۲۲-۰ ثدحلا

 لاق نيذصلا خیرانلا ىف فنصلا هلصو ( لا ثيللا لاتو ) هلوق . مایصا بانک ىف قوتسم هثیدح حرش مدقق
 .لیءامالل جرختسااو ینارطا طولا ىف اضوأ الرصرم هاني ورو « ةب ثيالا یثادح ملاص نب هللا دبع ينثدح»

 ى نع ثيللا نع امهالك خر نب دمتو ةيتق نع لسم هجرخأ رخآ دیس هيف ثيلل ( ثراحلا نب ورع نع ) هلوق

 الوصو» ديعس نر یح نع رخآ هجو نم مايصلا ىف یطم دقو « ريبزلا نب رف ەچ نب دم نع ی رام] الا ديقس نأ

 دن نا ىأ ( ماقا نب نمحرلا دبع نع ) هلوق ٠ ثراحلا نب ورع نع بهو نب هللا دبع قيرط نم لسم هجرخأو

 ةياور ىف عقوو . هع نبا وهو (دابع نع) ماوعلا نبا ىأ ( ريبرلا نب رفمج نب دمع نع ) قيدصلا ركب نآ نبا
 هللا دوع نب دايع نأ هئدح ريب زلا نب رفمج نب دمع نأ هثدح مماقلا نب نمر لا دع نأ ثراطلانب ورع نع بهو نبا

 ىف داز ( هجساا ىف مب ىنلا لجد ی ) هلوق : « ةغئاع مس هنأ د بهو نبا ةياور ىف ( ةداع نع) هلق . هئدح

 نبا ةياور ىف ( كاذ مم لاق ) هلق . بهو نبا اهررك ( تقرتحا لاقف ) هلوق ۰ « ناضمر ىف » بهو نبا ةياور
 « هيلع ردفآ امو ءیش ىلام هقا ېز اي لاقف » بهو نبا ةراور ىف ( ءىش یدنعام لاق ) هلو هنأرث نو هلأسأ ١ بهو

 لاقف مامط هعمو ) هلوق : «لجد لبفأ كلذ ىلع وه اهنيبف ساب ساجا لاق د بهو نب ةيلود ىف (ناسن] ءانأف سا) هلوق

 يغب  لاق » ینهمشکل ةبا ور فو « نحرلا دبع لوةم ( وهام یردآ ام) ثيدحلا ىواد مساقلا نبا وه ( نمخرأا دبع

 فيلا نع خاص وبا لاق و لاقو « ماعط امو ناقرعد لیعایمالا دیو ان عقوو 0 ثيللا ةياود ىف اذه حق لو ءا

 نیل ناقرعو : ىليهامسالا لاق ؛ دیعس نب ىح نع نوراه نب ديزيو ىنقثلا ىنعي باهولا دع لاق اذكو « قرع

 «هنادآ تفذح مايفتسا وه ؟ ( ىنم جوحآ ىلع ) هلوق ۰ « افنآ » بهو نبا داز ( قرتحلا نأ ) هلوق . ظوفحمي
 انلام عابجلا ان » بهو نبا ةياور ىف ( مامط ىلهألام ) هلوق . انريغ ىلوأ ىأءانريغأ د بهو نبا ةياور ىف عقوو
 مايصلا ىف هحرش ینعم دقو « هراکسف لاق و بهو نبا ةياور ىف ( اراكف لاق ) هلوق «٠ ءىث

 ؟ هيلع رتسی نأ مامالل له « نیبی مو ”دملاب "رفأ اذإ اپ - ۷
 الح "ی نب ماه ايثدح یالکسا مصاع ن ورع یثدح دم 7 س و دلا دبع او - ۳

 لیتا ¢ 0 ىذلا دنع تنك : لاق هنع ها یر كلام نب سنا نع » ةحلط ىبأ نب للا دبع نب فاحسإ

 هب بلا حم ىلصف ةالصلا .تّرضحو لاق « هنع هی لو لاق « لع هقاف ادح تبّصأ ىنإ هللأ لوسر ای : لاقف
 : لاق . هللا باعك "ىف مقاف (ذ- تبَصأ ىنإ هلا كلوسراي : لاقف لجرلا هيلا ماق ةالصلا هب ىبلا ىف انف
 « كادح : لاق وأ « كينذ كل رفغ دق هللا ناف : لاق ٠ ممن : لاق ؟ انعم تیلص دق سیل

 هيبنتلا هلبق ىذلا بابلا ىف مدقن ( هيلع رتسي نأ مامالل له) هرس | یا ( نيبي مو دحلاب رقأ اذإ باب ) هلوق
 رييكلا دبع نبا ىأ ( دمخ نإ سردقلا دبع انثدح) هلوق . ىنعملا اذه ىف لغد وهو كلذ ىف ةمامأ ىنأ ثيدح ىلع
 ق هلامو قودص ىرضب وه ؛ ةدحوم هرخآو ةنكاس ةدحوم امهنب نيتحوتفم نینامپ« بادبحلا نب بيعش نا
 ىف ةطساو ريغب هنء جرخأ ىراخبلا خويش نم وهو ىبالكلا وه مصاع نب ورو « دحاولا كيدا اذه الإ ىراخبلا

 مو ركنم وه لاقف هيلع اقفتا نيخيشلا نول عم ربا اذه ةم ىف یر ركب وب أ ظفاحلا نمط دقو ؛ هريغو بدآلا



 هردحخلا باتك م ۷۳۶

 هجو نيبي : تلق ؛ هئم لثمأ راطدلا نابآ ° لوقو هاضرال كيقدس نا ی ناک امامه نأ عم مدا تب ورع ةيفو

 بام نکسا « عباتم هل نكي مل اذإ اركتم ىوارلا هب درفنيام ةيمست ىف هتقي رط لعف اركتم هن وكهقالطإ امأو « مولا

 مث نمد ؛ هيلا ترشآ ىذلا ةمامآ یا ثیدح هدهاشف عب اتم هيف مصاع نب وزمعل الو مايل دجوب مل ناو هاب

 نم نکد و « همسا له فنآ مل ( ىلع هقأف ادح یبصآ ىتإ : لاقف لجر اب ) هلوق ٠ لمآ هقاو هبقع لسم هجرخا

 یراخیلا یرچ ددعتلا عو « نيتصةقا فالتخ ال دی سل و ةب هرسف دوعسم نأ تيد ىف ىتلأو ةصقلا هذه دحو

 ةيناثلا لحو « اممماجأ مل أ ريغ » هلوقب حیرصتل دحلا نود بنذب رفآ نم ىلع لر الا لمحف نيتجرتلا نين ام ىف

 مظهتسا وأ ءادح دحم سیلام نظ هلمل لاقف نیتمقلا نيب دحو نم امأو , لجرلا لوق رهاظ هنا دالا بجويام لع

 .ةلئاو نم راع ىبأ دادش نع یعازو الا ةياور نم ًاضیا دهاش سنا ثيدحلو « دملا هيف بحي هنأ نظف هلمف ىذلا

 ترض-و) هلوق ۰ « دام مث هلع یگسف » لسم دنع ةمامأ ىبأ ثيدح قو « هرسفتسي ل ىأ ( نڪ هلأسب لو ) هلوق

 نه تلج رخ روح سيلا د اما ىبأ ثب لح ىف ian) تماص دق سیل )هلو ۰ تمیقاو و ةمامأ یا ثر دو یف (نالصلا

 (كدح لاق وأ كبنذ) هلوق . « معن : لاق ؟ةالصلا اثمم تدوش م“ : لاق . لب : لاق ؟ ءوضولا تنس> أف تأضون كترپ

 كدااب ةمامأ ىبأ ثيدح قو كل رفغ دقو هيف هدنسب مصاع نب ورع نع فاولما ىلع نب نسحلا نع لسم ةءاور ف

 يراخبلا ةمجرت رهاظف <« محلا اذه ىف ءالعلا رظن فلتخا دقو . « كدح لاق وأ كينذ كل رفغ دق هلا ناف » هظفلو

 نأ زوج هنأ ىلع ىناطخلا هلحو « بات اذإ هيلع همیقب نا مامالا ىلع بجلال هناف هرسفي لو دع رفآ نم ىلع هل

 هميقيو دحلا نع هرسةتإ ناكا الو « نيع ةعقاو امنوک) هل رفغ دق هللا نأ ىلد ىحولاب علطا إب ىلا نوكي
 آب حصفی مل لجرلا اذهو « نکسآ اممم عقدي لب دودجلا نع فشکی ال هن] ثیدحلا اذه ىف اضیآ لاتو , هيلع

 بجوم نال كلذ نع لي ینا هفشكب ملف دحلا بجوت ةريبك اظ ةرينص باصأ هلءلف هيلع دحلا ةماقإ هب همزلي

 ىأرو رتا اراثيإ امزو هند ىلا سيسجتلا ىف لخدب دق كلذ نال اما هرسفتسإ مل اء] و « لاع> الاب تب ال دحلا

 ام هنع عوچرلاب دحلا بچوع رفآ نم نيقلن ءايلملا بحتسا دقو « اعوجزو ابدا هيلع دحلا ةءافإل هضرعت ىف نأ
 ليلدب رثاذصلا نم ناك هلءهف یذلا باذلا نأ ةءاجو ىووألا مرجو « دحأأ هند اردیل 4م حضوأب امإو ضيرعتلاب

 وه اذهو « رثاركلا ال رئاذصلا بونذلا نم ةالصلا هرفکست ىذلا نأ ىلع ءانب ةالصلا هترفک هنأ رولا ةيقب ىف نأ

 نم اريثك اددع رفكي نآل ملص ثري الثم هعوطت شک نكرئابكسلا ضغب ةالصلا رفكتت دقو « باغالا رثكالا
 هللا نال كلذ هنع رفکسن امنا الثم ةدحاو ةريبك هيلعو ريسي ءىش وأ الصأ ءىش رثاغصلا نم هيلع نکی لو رئاذصلا

 نع یلعساولا كللا دبع نب دمع نع یمن زربثا ركب ىلأ ةياور ىف عقو دقو : تلق . الع نسحآ نم رجأ عینی ال

 « دا ىلع مقان تیز ىلا ها لوسراب لاةف 2 ىذا ىيئأ الجر نا و ظفاب بابلا ثيدح دنسب مصاع نإ ورع

 هن] لاق نم هب كسمتي دقو « ةالصأا هباذ ترفك كلذلف انز انز سیلام نظ هنأ ىلع ءاماملا ضءب هلمحف ثيدحلا

 هنظ یالا یاب هاورف ادح تبدأ هلوق نم ائرلاب زه يوارلا نوک نأ لەتعو ,دصأا هزم ظقس f ءاج اذإ

 . كلذ صتخم نأ لمت<و « روكذملا هدنسب مصاع نب ورع نه ظافحاا هيلد قتفتا ىذلا وهف عيحصلا ىف ام لصالاو

 حلا رمتسب الف ىحولا قيرطب الا فرعيال كلذ ناف ء هنالصب هدح هنع رفک دق هللا نأ لب يبنا رابخال د رك ملا

 هرهاظب كيم دقو ؛ ولي ىنلا دبعب ىحولا عاطقناب كلذ لء حطقنا دقو كلذ ىف هلثم هنأ لع نم ن الا هريغ ىف



 ثيدحلا ۱۸۲۳ = ٩۸۲ ۱۳۵

 الإ بحيال دحلا نأ اهدحآ : كلاسم ثالث لبق روکذلا ىنغي - ةمامآ یآ تبد> ىف ساذلل لاقف ىدملا بحاص

 طقس دحلا نأ تل او, ةصقلا ىف روک لا لجرلاب صتخم كلذ نأ ىناثلاو « هب "لا نم هيلع رارصإلاو هئلمعت كوي

 ةثيسلا مواقث هدو هللاة يشي اعوط هفارتعا نم اچ ءاج ىتلا ةنحلا نأب هارقو « كلاسملا حصأ اذهو : لاق  ةبوتلاب

 كلذل هنو بدلا عف ر باف /ءادترا ىلع لاد كلذ «هنصو د وماا نع عد رلا دردحاا کم نال 5 امارغ ىتلا

 لما ناو

 ؟ترمفأ وأ تأ كلل : هل 'مامإلا لوتی له بسسس إب - ۸

 مک نب لب "تعم لاق ىبأ انک دح رریرج نا "بهو ان دح عملا دمع نب هللا دبع شرح - ۵

 تاق تامل : 4 لاق هل یبلا كلام ن زام ینآ ال : لاق امهنع ڈا ییضر سابع نا نع» ةمرك# نع

 « هجر أ كلذ دنمف : لاق ىنكي ال  ؟ اهتكنأ : لاق ؛ هللا لوسر اپ ال : ل5 ؟ ترظن وأ تارغوأ

 نيقلت زار ةدوقعم ةمجرنلا هذه ( تريغ وأ تسل كلما ) انزلاب ىأ ( رقملل مامالا لوقب له باب ) هإوق

 )مک نب ىلعي تەم ) هلوق ٠ لبج وأ أطغخأ هنأ هب ناظي ن٤ م,طعب هصخ دقو ؛ هذع هعفديام دحلاب رقما مامإلا

 موضعي نظف هتياور ىف هابأ ممی لو « لمی ینثدح » مزاح نب رب رج نع دواد ی دنع لوعامسا نب ىموم ةياور ىف

 یموم هرك ذي ' (سابع نبا نع ( وق ميك نبا هنأ بايلا اذه داد-ا ىف عرض كلذک سیل و سم نا هنأ

 وهو هلصو ىرج نإ بهو نال ةلذلا هذه ريع ل ىراخيلا نأكو « دواد وبأ كلذ ىلإ راشأو هلسرأ لب هتراور ف

 دقق سابع نبا نغ فورعم ثيدحلا لصا نالو « ظفحلا ف یهوم نود سال هنالو « هريغ نم هبآ ثی دو ربخآ

 نع رخآ هجو نم لسم هجرخآ و. سابع نبا نع ةمرکع نع ءاذحأا اخ ةياور نم دواد وبأر دحأ هجرخأ

 ىنأ كلام نب زعام نا ه ءاذحاا دلاغ ةياور ىف ( كلام نب رعام ىتأ 1 ) هلزق . سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 هدنسو « سأب هب سيل اولاق ؟ وه نون : همرق لأسف ءارارم هيلع داعأف « هنع ضرعأف ینز هنا لاقف زالو ىنلا

 هل لاق ) هلوق . ءاذحلا دلاخ نع هب درفت عيدز نب درزا نا « طسرالا , ىف ىنارطلا ركذو « یراخبلا طرش للغ

 ةمجعملا نيغلاي « تزرغ وأ و هلوقو ليبقتلا لع نيعب لو ةروكذملا ةأرملا ىأ هب ملعلل لوهفملا فذح ( تایف كلءل

 كلذ ىلإو « ريغلا وضغ ىلع ابعضو وأ سا كدب تزوغب دارذا وأ« ترشأ ىأ كەي وأ كنيعب ىأ ىارلاو

 ليعاممالا دزد مزاح نب زب رج نع نوراه نب ديزي ةيارر ىف عقو دقو« تزيغ د لدب « تسا د هلوقب ةراثالا

 ةراشإ هيفف از ثالثلا نم تاعف ةدحاو یا ىلع تقاطأن ىأ (ترظن وأ ) هلوق ٠ ء حسا وأ تاق كلءل د ظناب

 امهدنع هقرط ضعي قو « رظنلا امائزو ین زت نيمأأ د ةر ره ىبأ ثريدح نم نیحیحمآ) ىف جرغا رخألا ثيذحلا ىلإ

 رآ كلذ قدصي جرفلاو و مدنهو . مفاو دواد وبأ داز  نذالاو لجرلاو داو ناسللا رکذ امهدحأ دنع وأ

 فاکلاو نونلاب ( اتکنا ) هلوق ۰ « ةيناز نيم لک » هعفد ىرعشألا یسوم یآ نع هريغو ىذمرتلا قو « هبذکی

 € ام تاعفأ و ظفاب دلاخ ةءاور £ عقو دقو « رخآ ظفاب اهنء نكي لو ةروكذملا ةماكا اب ظفلت ىأ ) یکی الز

 ةرب ره نأ كثيدح ق مدت دقو ؛ نكي 1 هاب بابا ةءاور ف حر تلل هخيش نم وأ هلم تردص ةيانكلا هذه ناکو



A٦ ۱۳۹دودحلا باتک س  

 داعف) لوق 8 ظافلألا هذه ف تادابز ۰ نونهلا مجريال باي هى هجرخأ دواء اا نأ لإ ةراغالا تمدقت یالا

 « هیلع لصي لو مجرف هب قاطناف » هتیاور ىف ءاذملا كاع داز ( هجري مآ كلذ
 ؟"تنَصحأ له : رفلامامالا لاوس بسا - ۹ ص ۶

 نبا نع باهش نبا نع كاخ نب نه زا "دبه یئدح ثلا ینثدح لاق ریفع" نب ”ديعس اشر - ۰

 هللا "لوسرای : هادانف دجسلا ف وهو سابلا نملجر هللا لوسر ىنأ : لاف ةربره ابأ نأ » ةءاس ىبأو بيسملا

 هلا لودر اب: لاف هبق ضرعأ ىذلا هبجو قشل ىحنتف « كم بلا نم :ضرعأف  هسفن دیرپ - ”تبنز نإ
 تاداش مبرأ هست 0 “دش املف « هنع ضرعأ ىذلا واكو “یبا هجو ”قشل ءا ؛؛ ةنع ضرعأف « ٽين ر ىلإ

 : لاق « هللا لوسراپ م : لاف ؟ تنصحأ : لاقف « هللا لوسراي ال : لاف ؟ نونج ”كبأ : لاقف هني ىلا ماعد

 « هوجراف اوبهذا

 اف « ییصلاب هانجرف ( همر نميف ”تيكف : لاق راج م نم فا بارش نا لو... ۸۲۹

 « هاب رف ةكرحلاب هانکردآ "یتح 1 رج ۴ راجحلا هتل ذأ

 ( سانلا نم لجد) هلوق ٠ اهتيصأو ام تاخدو تجورت ىأ ( تاصحأ له رقلا مامالا لاژس باب ) هلق

 الو هسا ايتسە ہیک م هنأ ىأ ) هسا لب رب تفاز) هلو ۲ می دووم لاب الو سانا راکآ نم سيل ىأ

 باب د ىف 4-رف دوكذملا ثب دا دئاوف تمدقت دقو « اعرش هيلع بوي أه هوم لعفيل انزلاب ارقم ءاج اياو هريزل

 احر ام وزت جورت هنأ ىلإ 1 ناک اذإ كلذ نع انزلاب را لا وم مع ورم لع : نيا نا لاو € نونجما مجريال

 عسب لد جو زت نا مع اذإ امن الیصفت ةيكلا املا نع ىح م“ . كلذ نم لأس الف هناص>]) مع اذإ امأف ؛ ام لخدو

 لح دم لهو. كلذ نه رثكأ ليقو ؛ هراك] لبق ل ةذحا و ةلء) ةجورلا عم ماوآ نم : لوقف لوخدلاب ارارق] هنم

 ةعج لا كلمأل كلذب تفرتعا ۱۶۱: لاق مث . ةباصإلاب جورلا فرتعا اذإ اذکو « مجرأ یناثا ؟ رکسبا وأ بيث

 دنعو . ىلا ركسباا د دس امنه الك ناف ؛ قادصا لكستسال كلذ تامف املا : تلاق مث ةأرملا تفرتعا وأ

 درع الو لئاقلا دلج هنأ هقدصف ىلاز اب رخآل لاق نم نأ مییاحصا نع ىواحطلا لقن و . الصا دولا عفرب مريغ

 نأو بايلا شما ل لدتساو رفز لوق ىواحطلا حجرو 1 رومجا لوق وهو : تأف « ل لب راز لاقو  قدصاا

 ىل رغال لاق ن» نآ ىلع مهفافتابو لاق دا « مقلا لات ؟ توز كنا كنو ینغبام قحا 0 زعأل لاق 2 ین

 لاملا همزاي هنأ تفدص لاقز فا كيلع

 ان زلاب فارتعالا سا — ۵

 ديه ین ربخآ لاق "ىرهزلا ىف نم هانظْؤح لاق نایفس ایث دح لا دبع ن لم و - ۸۲۸ ۷

 ”تيضقام الإ هللا كدشنأ : كاقف ”لجر ما ؛ هبي وبلا ده انک: الاف رااخ نب ةليزو ةريره ابآ مس هنأ لا



 ۱۳۷ ۱۸۲۷-۹۸۲۹ ثيدجلا

 "نا : لاق . لق : لاق . ىل "ناذئاو لا باتکب اننيب شفا : لات هم هنأ ناك و همصخ ماقف « هللا باتکب اننيب

 معلا لهأ نم الاجر لات 7 0 مداخو ماش ةا هنم ”تيذداف « هنأرساب ینرف اذه ىلع اس ناك اذه یبا

 ل 8 ls و f نأ
 هذيب یسن ىذلاو : تو یبلا اقف . مجرا هن ارما ىلعو ¢ م بيرغنو ةئام كح يبا ىلع نآ ی و ربحا

 ”دغاو « ماع بیرفتو ةئام دلج كنبا ىلعو « در مدادناو قاش ةثالل « هاركذ "لج هللا باتکب اکایب نیضفال

 ینوربخأف »لقي : نايفسل تاق . « اہ جرف «تارتعاف ايلع اد . امج رات تفرتا ناف ؛ اذه ما ىلع سا

 "تكس امبرو اهناق اعرف « یره زلا نم ميف ةكشأ : لاف «مج را یبا ىلع نأ

e he١ ىر سابع نا نع » هلا ديبع نع یره را نع نایفس ایت دح | دبع نب لع شی بس ۹ 4 ۱ ما. ُ ی و ھا ای ۶  

 اولضوف هللا باتك ىف مجرا دجنال لئاق لوقي 5 "نامز سان “لوطي نأ تبدثخ دفا "رم لاق : لاق ام

 وأ لجلا ناك رآ ةنيبلا كما اذإ نصحآ دقو 'ىلز ن ىلع قع مجرا نإو الأ هللا اهزأ ةضيرف رتب

 « هدعب ایرو هللا ”لوسر مجر دقو الأ « تظفح اذك : "نایفس لاق . فارتءالا

 زمام ةصذ حرش ىف مدقن دقو « بألا ییدح ىف هعوفول فارتدالاب ريع الكم ( انزلاب فارتءالا باب ) هلو

 كثردحلا ى فارءالا قالاماب ةرااب تکا نم جتحاو ؟ الوأ رب ركسنلا انولاب رارفإلا ف طرتعي له هنأ ف ثویا

 نبا وه ( نايفس انثدح ) هلوق ٠ مدقت اک لاح ةعقا و امال فارتعالا راركت نم رعام ةصق ىف عقوام ضراعي الو

 رابجلا دبع ةاور قو «یره زلا انثدح د نايفس نع ىديملا ةياور ىف ( یره راا ىف نم هانظف> ) هل . ةنييع

 4 هللا بو نا 0 ىدا داژ ) هللأ كيوع یریخآ) هلوق € ىرهزأا تەھ 31 ىليعاوسالا كوع نایفس ن۶ ءالعلا نا

 لبشو ةريره ىبأو ىنبجلا دلاع نب دیز نع» ىدرملا ةياور ىف ( دلا نب دیزو ةر ره بأ عمن ةنأ ) هلوق ۰ « ةبنع
 ورعو ةچام یا داع حابصا نب دمو ةبيش ی ۱ نب ركب وبأ و را۶ نب ماده و ىئاسنلا دنع ةبينق و دا لاق اذکو

 ىرهوجلا دیعس نب میهاءاو قرودلا بوقعيو ة.هثیخ وبأو عاجش نب ديلولاو ءالعلا نب رابا دعو ىلع نبا
 تەح و هظفل و نایفس نه دحاو ريغو ىلع نب ها نع ىذمرتلا هجرخأو ۰ نایفس نع نورخآو ليعامسالا كرو

 ىور امتار « نایفس نم مو اذه : یذمربآ لاق « 2 ىذلا دنعا وناك ما لبشو دلاغ نب زو ةر ره ىبأ نم
 ليش هيف شبا دنسلا اذم بایلا ثیدح یورو البش هيف رکذف عةمآلا تنر اذإ ١ ثیدح دنسلا اذم یرهزاا نع

 اذکو ¢ ثددحلا اذ 42: رط نم نيد: ضاا ةياور نم ليش رکذ طةسو : تا < نیش دملا نیب 4 وسآ ف نایضس موف

 بعشو بذ فأ نا باور نم يراخبللو 5 ناسيك ن حلاصو ثدالاو كلام نع ام :ىرهرلاا نم قرط نم هاجرخأ

 ةع ال لجشو ىذمرنلا لاق « لش هيف سيا ىرهزأا نغ ميأك روعمو ديزي ن سأوي ةياور نم لاو رج ىبأ نا

 ند دلاخ نب ليش نع هللا دبع نع د ىرهزلا نع اولاةف ىرهزلا ىخأ ناو سنوبو یدرب زا یور ام حيحصلاو 4

 هجرخآ اذکو ؛ ىئاسنلا دنع یدیب زلا ةياورو : تاق .« تنر اذإ ةمآلا ىف لرب ینلا نه ىس والا كلام نب هللا دبع
 نوک و 4 سیا و 6 یئ افلا دع الإ هجولا اذه نم للا بتکلا ف ره سیا و یرهزآ) نع سنو ةياور ند

 ىرابلا عف ه ۱۲ ج ۱۸م



۸٩ 
 ۱۳۸

 دودلا باتك -

 بذ ىبأ نا ةياور قو« ی ین دنع نم اب » بیعش ةياور ىف ( 2 ىلا دنع انك) هلوق : « ی ینا دنع

 ىف ةينالا ناسيك نب حلاصو اسیرق ةينالا بذ ىبأ نا ةياود ىف ( لجد ماةف ) لوق . « دجسملا ىف لاج وهو د

 بيءش ةيأور نو « سااج وهو لب ىنلا ىلإ ءاج بارعالا نم الجر نا و طورشلا ىف ةيضاملا ثيللاو ماكحألا

 (قا گددنآ ) هلق ۰« امهتخا نيلجر نا د ابرق ةيقآلا كلام ثاور قو  بارعالا نم لجر مات ذإ د ماکح الا ىف

 « هّلاب كاسا ىأ ةمجملا نیداا مفد ةنكاس نراو هلوأ حنفب تا كددنأ هلل لوسراب لاقف ر ثرالا ةباور ق

 لک ىف لمعتسا مث هلصأ اذه < ىتوص یا یتدیشا اعفار كركذأ یا ءابلا فذحف كركذأ یفم كدشنا نو

 ىنلا دنع هتوض لچرلا عفر لكشتسا نم دار مفدنپ ر رققلا اذم و  توص عفر كانه نكي | ولو دكؤم بولاعم

 ىلع بینا ملكتي ثيح هعفري نمل یہا وأ ؛ ايبارعأ هتركسا یہلا هغلبي  هناب هنع باجأ مث هن ىهنلا عم ےب

 اننيب تيضق الإ ) هلوق . هطلفو ةمجعملا رسکو ةزمحلا مضب هاور میضعب نأ ىترافلا ىلع وبا ركذو . ةبألا رهاظ

 نإو ردصملا لب راتب ءائثلسالا دعا لعفلا لامتسا هيف لق هللا باتکب یل تيضق الإ د ثيللا اور ىف ( هللا باتکی

 هب دار و مقالا عقو» لعفلا اهب عقب ىتلا عضاولا نم وهو <« هيلا ىنءملا راقتفا ةرورضل یردصم فرح هيف نكي ۱

 ممقلا باوج الإ نوكت نأ لمتحم و , هقا باتكب ءاضقلا الإ كلاسا ال انه ینعلاو  لومفاا هيف روصحلا ىننلا

 هریفب لغاشتلا مدعل عقو انا ديك أتلاف , ءاضقلا الا ايش لعفتال هللاب كلأسأ هريدقتو رصحلا ىتم» نم امف امل

 هللا باتکب الإ كح كلَ ىلا نكي مل : لاقف لكفت-ا نم داربإ عفدني اذمو ؛ امومفم « هللا باذکپ د هلرقل نال ال

 ىلع بتكو هب کحام هقا بانکی دارملاو بارعألا ةافچ نم كلذ نأب باجأ م ؟ كلذ ىف ديك اتلاو لاؤلا ةدناف اف

 اسيا بيرغتلاوا مجرلا تا ىلوأ لوألا : د.ملا قيقد نبا لافو ء ردابتلا وهو نآرقلا دارلا لسیقو , هدارع

 هلوق هنمضتام دارملا نوکی نأ لا>ال رظن لاق عفو ليق , هلوسر عابناب هللا مآ ةطساوب الإ نآرفلا ف نروکذم

 ًاضيأ اذمو : تلق . بيث مجرو هیفن و ركسبلا دلج ليبسلا نأ اب ینلا نيف ( اليبس نه هللا لم وأ 0 ىلاعت

 « اموجرا اينز اذا ةخيشاو خيشلا ١ یهو اهترالث تخف ىتلا ةيآلا هللا باثکب داري نأ لمت و « نيوبتلا ةطساوب

 هيف ام هقا باتکپ دارملا ليقو : بی رغتلا هءاع قیو « ىواضيبلا باجأ اذهبو « هيلي ىذلا ثر دملا ىف هئامب ىنأءسو

 در ةديلولاو ملا » لاق كلذلف قج ريغب ةدياولا و منذلا هنم ذخآ ناك همصخ نال لطارلاب لالا لک | نع ىبهنلا نم

 لاو « هرك ذ ىتألا باوجلا هب عفو ام ةصقلا دارفأ عيمجي قلتیام هللا بات کب دارملا نأ حجرتي ىذلاو . « كيلع

 ىف انخيش لاق «امب,ةنأ وهو رخالا لاقذ » كلام ةاود ىف (هنم هقنأ ناکو همصخ ماقف ) هلوق ۰ لا هقا دنع

 امإ لوألا نم هقفأ هنأب یناثا فصوف اياحتي نأ لبق امم افراع ناك ىرارلا نوكي نأ لمتح «ىذمرلا حرش د

 هعفر لوألا ناك نا هتوص عفر كرتو هناذئآسا ق هيدأ نسحب لدتسا وا ءةضاخلا ةصقلا هذه ىف امو اًدلطم

 ةضاير باتک» ىف ىثسلا نبا هدروأو ؛ لعلا فصل لاؤسلا ىرس> نأ درو دقو « هبقف ىلع لاژسا هديك أنو

 لاةن ١ كلام ةياور ىف ( ىل نذئاو هللا باتکب ايب ضقا لاقف ) هلوق : فیمض دنسإ اعوفرم امدح « نیلعتاا

 هللا لودر اب 4 ضفا قدض لاف د بيعشو بلذ یآ نا ةءاور قو « ضفاف معن لاقف د ثيللا ةباور قو « لجأ

 .« کتا نأ , كلام ةياور قو « لرقأ یتح م نایفس نع ةيش يآ نا داز ( ىل نذئاد ) هلوق . «هللا باک

 رهاظ ( لاق ) هلوق ۰ « ماكنت لاق د كلام اغاور قو « لق مت ینلا لانق , فسوي نإ د# ةياور ق ( لة ) هلوق



 ۱۳4۹ ٩۸۲۹ - 1۸۲۷ ثيدحلا

 نع حلصلا باتک ىف عقو امل كلذ قدنتساو لوألا وه لئافلا نأب ىنامركلا مزجو ؛ ىناثلا وه لئاقلا نأ قايسلا
 مصخ لاقف م هيفو « فارعا ءاج ر ثيدحلا لوأ ىف هلوق دمب «ىنبا نا ىبارعألا لاقف د انه بئذ ىلأ نا نغ مدآ
 مصاف نع طورشآ ف قو اذکو ؛ بابلا اه ىف نایفس ةياور ىف اک قرطلا رئاس ىف ام ظوفحلاو ةذاش ةدايزلا هذهو
 جلا نبأ نا « ها بائك-ب هللا لوسر اي هل ضنا « قدض لاقف ر هظفل و ةءاجلل اةاوم باذ نآ نبأ نع لد نبا
 اصاخ قفاوو « جرختساا » ىف معن یبآ ذنع قئحلا ركب وبأ مدآ قناو دقو «بئذ ىبأ نا ىلع هيف فالتخالاف
 تایاورلا مظعم الخو ۽ هی راشأف )رضاح ناک نالا نأ هيف ( اذه ىنبا نأ ( هلوق : یلیعاعسالا دزع نو راه نب طار

 بيعش دار « ةأرملا جوز وهو ماکشلا ممل ةيئاثلا ةراشإلا هذه ( اذد ىلع افیسع ناك ) لوق ٠ ةراشإلا هذه نع
 ناك هنأ هتدا نم فرع ا ىرهولا لرق نم هنأكو , را ىف جردم ريسفتلا اذهو « ريجآلا فيسعلاو و هتیاور ىف
 هقايس ىف عقرف كلام هلصف دقو ؛ جردملا ىف ىناتك ةمدقم ىف هتئيب اک ثيدحلا ءانثأ ىف ريسغتلا نم اريثك لخدي

 هنزو ريجألا نيتاهبع فیسهلاو « ةاورلا رئاس ابفذحو « ریسچالا فیسهلو : كلام لاق . اذه ىلع افیسع ناكو
 ,هب ناهتس نم ىلع قلطر ليقو «لئاسلا ىلعو درعلا ىلعو مداخلا ىلع اضيأ قاطی و ؛ءارجأك ءافسع مار هانعمو
 ىف هلاح رایتعاب ةصقاا هذه بحاص ىلع هنالطإف كلذ تبث ناو « ملي مل ىذلا مالغلاب بیبح نب كلاا دبع هرسأو
 بابش نیا نع بيعش نب ورمع قيرط نم هظفاو « ًاريجأ هن وك نيرمت قاسنلل ةياود ىف عقوو . داجتتسالا ءادتبا
 ی ره را, روجلا فسلاو لمعلا ىف هفسعإ رجأتسملا نآل افیسع ریچالا یو« هنأ مال ١ أ یبا ناک »
 ًاضرأ فسما قاطيو « هيف ريسلا رثكأ اذإ افسع لیلا فسع لاقي , امف ددرتلاب ضقرالا فسعي هنوکل لعافلا
 ةياور لیلدب دنع یەم ىلع نمض ( اذه ىلح ) هلو . ةيف ه.انأ ینلامالا رجأتسملا نبكي ديجالاد < ةيافكسلا ىلع
 هنأ ما هيلا جات اف همدختسا لجرلا ناو اذه لهآ ىف افیسع ١ فسوي نب دمع ةياود قو ء بیعش نب ورمع
 هتأ ماب یترف د نايفس نع یدیا داز ( تیدتفاف «:أرماب ىنزف ) هلو : مم هل عقو امل ایبس كلذ ناك.ذ رومألا نم
 هذه ىف كشي ناك نایفس نأ انه هرخآ ىف ةيوار ىنيددملا نب ىلع ركذ دقو « تیدنفاف مجرلا ینبا ىلع نأ ىنوربخاف
 ثيللاو كلام دنع تلبث و اهوركذي مل ةبيش ىبأ نب از فسرپ نب دمو د أك هزعةاورلا بلاغو , امكرت ام رف ةدابزلا
  یدیماةیاور فو « مجرلا كنبا ىلع ىل اولاةف» مدآ ةياور ىف عقوو « بيعش نب ورع و بيعشو بآذ يآ نباو
 نم ةناوع ىبأ دع اذکو ءدارفالاب « یل لاقف د نا ركب ىنأ ةياور فو د لوپجمال ءانبأا ىلع ةرمهلا مضب « ترخأف
 كلذ نأ اونظ ماکو ,همصال هنم یبدنفاف هلوق ىف ريمضلاف تلبث ناف « بارش نبا نع سأوي نع بهو نبا ةياور
 لع ال نم تل أسف » بيعش نب ور ةياور ىف عقوو « لطاب نظ اذمو ؛ هذخأي لام ىلع نع وذعإ نأ قدحتسي هل قح
 لرادب ةمدخلل ةدعملا ةيداجلا مداخلاب داراا ( مداخو اس le ( هلوق . نه یا دف مجرلا یبا ىلع نأ ینو ربخأف

 . ةديلولا ريسفت مدت دقو «ةديلوو منذلا نم ةئامي د بيعشو بأذ یآ نا ةياور ىفو « ىل ةيراجو » ظفلب كلام ةياور
 ما لعالو مددع ىلءالو ماما یل فنأ م ) یوزر خاف معلا لمآ نم الاجر تأ م م ( هلو . شا فلا رخارآ ف

 ۳ یو ر خاف معلا لمآ تلاع ى 2 و بيشو ناسيك نإ ملاصو كلام ةاور فو« الا الو نالاالو نيمصخلا

 مث » بوعش نإ و رگ ةءاور قو < معلا لما ق ريخأ مث و رمعم ةياور قو «أوءعزف » لاق نکسا بذ نا نال هامو
 هآرقو « شک الل ةفاضال اب (ةئاب دلج ) هلوق ۰ «ینبا ىلع امنا د كلام ةءادد ىف ( ىنبا ىلع نأ ) هلوق ٠٠ لعا نمل أس



 دودا ا باتك- م ١

 ق ( مجرلا اذه ةأرما ىلعو ) هلوق . ةارر تبثو مو زييتلا ىله بوصنم ةثام نیونن و عوفر دلج نر وتب مرضعب

 « مجرلا ىنبا ىلع سيل نأ یوریخآف» بیعش نب ورع ةياور قو « ةنأر ما ىلع مجرلا امئاو » شک لاو كلام ةياور
 (هقا باتکب ) هلوق . ديك أنلل نونلا دیددتب ( نيضفأل )هوم . «ینلاو امأ » كلام ةياود ىف ( هديب یفن ىذلاو ) هلوق

 ىف ( در مداخلاو ةاش ةئاملا ) هلوق . اهركذ ىضاملا تالامتحالا لوأ حجرت یهو « قلاب د بيعش نب وربع ةياور ىف

 قالطا نم دردرم ىأ «كيلع درف كتب راپو كمذغ امآ ١ هظفا و كلام ةياور ىف اذكر« كياع » ىنيمثكلا ةياور

 منْلاو ةديلولا امآ و ناسيك نب اص ةياور ىف عقوو . جوسنم ىأ جس بوث مطوقک لوعفملا مسا ىلع ردصملا ظفا

 ةيضاملا ةياورلا تديأت همصحل هتيطعأ ىف ريم فلا ناك ناف « كيلع درف هّميطعأ ام امأد بیعش نب ورم ةياور قو « اهدرف

 ناک نالا نأ مع ی هنأ ىلد لوح وه : ىووذلا لاق ( ماع بي رغتو ةئام دلج كذب | ىلعو ) هلو . الف ءاطءلل ناك ناو

 ناک هناف قيلأ لوالاو « فرتعا نإ كلبا ىلدو ریدقتلاو هفارتعا رمغآ نوكب نأ لمتو « انزلاب فرتءا هنأو اركب

 هروذ> هفارتعا هد رقو < 55 رهر ىنز ناك نإ ريدقذلا نال لاكشا هیف نكي : ءاتفالا مام ىف ناك ولف ۽ محلا ماقم ق

 هظفل و بيعش نب ورم ةياور ىف هيب أ مالك نم اے رص عقوف اركب هنولب ملعلا امأو « هيلا هبسن امع هتوكسو هيبأ عم

 عقرو « رک لا هقفاو ( ماع بو رغت و ةثام دلج كلبا ىلعو ۱ هلوق ۰ « نص ماو اذه ةا مال اریچآ ینبا ناکد

 هنبا لجو د ناسيك نب حلاصو كلام ةياور قو « ةنس ةبرغث و ةثام هدلجنف كنبا اما » بیعش نب ورع ةياور ف

 . هقفاو نمو نايفس ةياور فال ؛ ىوتف ال اکح ناك ذانیح ردص ىذلا نأ ق رهاظ اذهو « اماع ةيرغر ةئام

 ىف نكسلا نا لاق « اس :فسو نب دمحم داز ( اذه ةأرما ىلع ) رغصم ةلءرمو نونب ( سینآ اي دغاو ) هلوق

 وه : ىلا ديه نبا لاقو « ثيدحلا اذه ىن الإ اركذالو ةياور 4 تدجو الو وه نم ىردأ ال : ةبادصلا بات

 دورشم ىبامص دن رم ىبأ نب سينأ نأب ريخآلا اوفیزو « درم ىبأ نبا ليفو دثرم نبا ليقو یلسالا كاحضلا نبا

 كلام نب سنأ هنأ اضرأ معز نم طلغو « ريغصتلا ال نيتحتفب وهو ىلسأ ال نونلاو ةمجعملا نينا اب ىونغ وهو
 امأاو » بذ ىل 1 نباو بيعش ةياور ىف عقوو ٠ قلما ال یرامنا هنا سم دنع ی رخآ ةراور ىف رفص اک رفصو

 یاب نأ ىلسألا اسینآ رمآ و » ناسيك نب لاصو سفويو كلام ةياور ىفو « دغاف - لسا نم لجرل - سینآ اي تنأ

 ىلع لدي اذهو « اذه ةأرما لسف سيئأ اب مق سینآ هل لاقي لا نم لجرل لاق مث رمعم ةياور فو « رغالا ةأرما

 لوأ ىلإ ريخأتلا وهو ودفلا ةةيقح دارملا سيلو « كلذ ىلع حاورلا قلطي اك هجوتلاو باهذلا ودذلاب دارملا نأ

 دملا ةماقإ ريخأت زاوج ىلع هب لدتسا مطب نأ ضایع کح دقو , راهناا فصل هجوتلا حاورلاب داري ال م راپا

 ةياور ىف ( ابجراف تفرتءا ناف ) هلوق . راهنلا رخآ ىف ناک كلذ نأ ربا ىف سيل هل أب هفعضةساو تقولا قیض دنع

 اذك ( امجرف تفرتءاف اهيلع ادغف ) هلوق ۰ « تفرتما نإ رخآلا ةأرما مجري نأ ىملسآلا اسينأ رمأو » سنوي

 لاقف بلذ ىلأ نبا هرصتخاو « تجرف لب هلا لوسر اب. رمأف تفرتعات » كيللا ةياور ىف عقوو « رثكالل

 <« مجرتف اذه ةأرما امأو د بيعش نب ور ةيارر قو « ناسيك نب اص ةياور ىف هوحنو « امج رف اماع ادفف»

 دارملا نوكي نأ لمتحم و . اجرب ذئنيج رمأف ب ینلا ىلع اهیاوج داعأ اسينأ نأب یعدت ابن اهمتأ كل ةياورو
 مدقت أم ريغ دئاوفلا نم فبدحا اذه قو . ىلوأ وهو رثكألا ةياور عم ذحتيف اهفارتعا لع قلعملا لوألا هرمآ

 نسحو « فالحتسا ريذب فال او ۽ هديك اتل رمالا ىلع مقا زارجو ؛ اطابنتسا وأ اصن هللا باتک لا عوجرا
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 ےک | ]آذآ
 جعزتبال نك دم كلذ ىف ماكا نم هب یمأت نم نأو « هفالخ ىلوآلا ا( هبطاخ نم ىلع هماحو ےب یا ناخ
 ناملمي امهنأ عم هللا پاتکپ مکا لاؤ- ی ادراوت |1: ىواضيبلا لاقو . قلاب اننيب کحا الثم مصخلا لوقل
 اضرب كلذ لعفي نأ م احلل نال« قفرالاب نعال الو ةحلاصملاب ال فرصلا قاب اءهنيب محيا هللا کے الا محال هنأ
 مامالل نأو ءاقوبسم روكذاا ناك ولو ةموصخلا ىف ميدقتلا ىضتقي ريبكلا ةيط اخم ىف بدالا نسح نأ هيفو . نيمصخلا
 ىعدملا ناذتتسا بایحتساو « ىعدي امهم الك نأ نكمأ و امم !ءاج اذإ ىوعدلا ق نيمصحلا نم ءاش نمل نذأي نأ
 هتماقإ مامالا ىلع بجو دل اب رقأ نم نأ هيفو . ًارذع 4 نأ نظ اذإ كلذ دك أتيو ؛ مالكلا ىفملاعلاو مك احلا یفتسااو
 نبال افالخ «فوذقملا هباط نإ الإ دلا هيلع ماقي ال هريغ فذق نم نأو « كاذ ىف هكراشم فرتمي | ولو هيلع
 فولذقملا ناك اذإ فالخلا لع نال « رظن هب لالدتسالا قو : تلف ء فوذفملا باطب مل ولو بي لاق هناف ليل ىنأ
 ىلع دح الف فوذقملا ق- ىف تبث ناف . لاحلا فاشك_ تسال رهخاتلا نأ رهاظلاف اذیک ايئاغ ناک اذا اماو .ارضاح
 روکذ لا فذقلاب اه.لعيل ةأ ملل امينأ اب ینلا تعب بیس نآ هريغل اعبآ ی ووللا لق دقو «ةصفلا هذه ىف اک فذاقلا
 بلطي تدب ةنأ هرهاظ نال هنم دب الو مهريفو انباحصأ نم ءاملعلا هلوأ اذه : لاق «تركنأ نا اهفذات دمي بااطنا
 اک عجريل هبرقملا نيةلت بحتسإ لب هنع بدءقنتلاو سسجتلاب هل طاتحال انزاا دح نال دارم ريغ وهو ان رلادح ةماقإ
 دوجول فذحف فذقلا دح بلط اه نأ ابهلعاف تركنأ ناو یآ الب اقم «تفرتعا ناق و هلوقل نآکو رعام ةصق ىف مدنت
 نبا نع بیسلا نب ديعس قررط نم فاسناو دراد وبا جرخا دقو . تبیچال تبلطو ترکنآ ولف . لایتحالا
 نينامث ةب فا دح هدلج بذك تااقف ةاراا لاس مث . ةئام مس ینلا دلج ةأرماب ین هنأب رفآ الجر نا د نابع
 زوذمحلا فاکتال رورلا داتمتال ىلا ةردخلا نأ هيفو . ینا هركددتساو ک اجلا هجو دواد وبأ هيلع تكس دقو
 لک ركذي لئاساا نأ هيفو . كلذل ىناسنلا مجرت دقو « اهياعو اسهل محي نم اهيلا لسد نأ روحي لب کلا سلم
 لوقا ء ةلألا ىف مكحملا صوصخ ىلع هب لدتسیام كلذ نم املا وأ یفلا مهفی نأ لامتحال ةصقلا ىف عقوام
 هنبال ميقي نأ دارأ هنأ كلذ یف رساو « انزلا كح نع لأي ءاج انا وهو « اذه ىلع افیسع ناك یبا نا لئاسلا
 ةمزالملا لوطا كلذ هل عقو امناو ؛ اپهرکتسا الو الثم ةأرال لد مجم ملو ررعلاب !روپشم نكسي مل هنأ و ام ةرذعم
 دق ةرشماا نآل ؛ نكمأ امرم ةيبنجالا ند ینچالا داعب] ىلع ثحلا هنم دافتسيف « لالدالاو سئ ألا دیزل ةيضقملا

 لد درلاو ؛ لضافلا دوجو عه لوضفللا ءاتفتسا زاوج هيفو . دامفالا ىلإ ناطیشاا ام روی و داسفلا ىلا ىضفن .
 عمم نافاأ نع ءىثاذلا سالاب ملا ىف ءافتک الا زا وج هيفو . الثم ىبادصلا دوجو عم ی نأ ىعباتلا عشم نم
 نه فيرشلا رمعملا كلذ ىف ناك ناو عطفلا دير ام ىلا مج ىفتساا ىلع اوفلتخا اذإ نك. « نيقيلا ىلع ةردقلا
 مدقأف ةيلهاجلاب هذرع برق ند وأ نيةفانملا نم كلذ عقو نوكي نأ لمتحمو « لصأ نم اشي مل ىذلا نظااب ىتفي
 كلذل اب اب تاقبطلا ىف دغس نب دع دقع دقو « هدلب نو لب یثلا دمع ىف نوتفي اوناكةءاحصلا نأ هيفو . كلذ ىلع
 ذاممو پک نب ”ىبأو فود نب نمحرلا دیعو ایلعو ناثعو رعو ركب ابأ مهنم نأ ىدقاولا اہف ديئاسأب جرخأو
 ءادفلا لوقيال دا نأ هيفر٠ عطقلا ديفي ام ضقني نظاا ىلع ىلا ملا نأ هيفو ٠ تب نب دیذو ىلبج نا
 ىر ءاو < ,ریفک هنأ حیحصااو فذقلا ىف فاةخاو , زكسملا برشو ةبارطا و ةقرسلاو انرلا ىف هيلع عمج رهو
 « هيف ذوخأملا لالا داعي و درب عرشا ريغ ىلع ىنرملا حلصلا نأو . فارطالا و سما ف صاهقلاک ندب ىف ءادفلا
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 دودلا بانک -

 نی راعتلا نأب ةدمسافلا دوقملا ضمب نع ءابقفلا نم رذةءا نم رذع فهض نيبلي كلذب و : ديعلا قيقد نبا لاق

 ذاوج هاو . ةحبح ملا دوقعلاب دیقم فرستاا ىف نذالا نأ قحلاو « فرصتلا ىف رخ الا اهم لك نذار ايضارت .

 نأ لاتحاب ضایع باجأو , دحا وب هيف ءافتكالاو راذغالا بوجو ىلع هب لدتساو ءدحلا ةماإ ىف ةب انتسالا

 طقف فيسعلا دلاو ةئالثا نم دندامش لبقت ىذلاو لات اذک « نياج رلا نیذه ةدابشإ عقلي ىذلا دنع تبث كلذ نوكي

او ةدابثإ ءافتكالا مزل الاو لما اذه نم دبال : لاقف ىطاةا عب نم شب لفغو « الذ جوزلاو فيسعلا امأو
 دح

 ًاسینآ نأب اذه نم لاصفنالا نكميو « هب ناف الو انرلاب دارت الا ىف
 نذأتسا مث كسلا طورش قوتساف اكاح ثعب

 ةماقا ةروكذملا ةروصلا نم ررصتي فيو ؛ ارمجر ىف هل نذاف امج ر ىف
 الو |ماع یرعد مدت ريغ نم اماع ةداهشلا

 ةغيص كانه عقب مل هنآب باجيو « ةبسح :دارش ابن لاقي نأ الإ , ةراوتم ريغ دلبلا ىف اهروضح عم ارليكو لم

نکاو ۽ هيلع ةدارشب طبط ريغ نم ىتاجلا رارؤاب جا زارج ىلع هب لدئساو . كلذ ىف ةظورشملا ةدارشاا
 ةمئاو ام

ایع لاق  امجر لبق دہشآ سيئأ نوكي نأ لمتديف نیم
 ۱« اهريغودودحلا ىف م اج ا كحزاومي موق جتحا: ض

 رقآ

 « ىوتأ دودحلا ريغ ىف فالخلاو , روما كلذ ىبأو « ررث ربا لات هبو يعفاثلا لوق دحآ وهو هدذع مهلا هب

 صآلا ضرف هنأ وأ «ىالغإ دعب یا« اجزا د هل وف ناو « ىذم اک راذعالا یم لاهتحا امقرطي سونأ ةصتو لات

 ىلا نأ « تجرف مب هللا لوسر اهب مأف و هلوق لد دقو < مك مطوقب كلذ تبث نم ةرضح تفرتءا اذا هيلا

تعاب سینا هلعأ نأ دعب ايف مح ىذلا وه 2
 لو ینا لما تفرثما ال اسينأ نأ ررظإ ىذلاو « لاق اندک اهفار

 اطر سيل مجرلا مامإلا روذ> نأ ىلء هب لدم ماو . امفارتعا ىلء ابجد هل قاع ناکەن وک عم « تا الا ىف ةغلامم

 نيب عمجأ كر هيفو . ءابجرف د هلو رهاظل مجرلا - رشاب لب رض دقو اکاح ناك اسینآ نأ لايتحال رظن هيفو

  هنال ةدحاولا ةرلاب فارتءالاب ءافتكالا هیفو «نایفتیو نادل« ناركبلا باب و ىف یأیسو « بي رذتلاو كلا

ظن هيفو اضيأ اهتسق ىف لقب م هن ال دلج ريغ نم مجرلاب ءافتكالاو , ابفارتعا رركب ةآرملا نأ لقب
 لءفا نال ر

ا هدلو بألا ةراجإ ذاوجو . رحلا راجتتسا زاوج هيفو . ىلوأ كرتلاف هل مرع ال
 جاتحا اذإ همدختسپ نمل ريغصل

اك ولو هروجحل بالا یوعد ةمص لع هب لدنساو . كاذإ
ب مو ارضاح ناك دإولا نوكل اذلاب ن

 ۰ هوبأ الإ مکت

ب الإ عقب مل ىعادتلا نال وأ هلرکو نوكي نأ لاتحاب بقعتو
 فب ملا دلاو نکن ءادفلا + عقو ىذلا لالا بيس

 دساف حاصلا كالذ نأب لملا لمآ هلعا نيد كلذ بيسإ هنأ رمال امو هسفنل امإ هم هذخأ اب ةأرملا جوز ىلع یعدا "

مأو « هما كلذ درب 2 ىلا هرهاق « هدلو لام ند وأ هلام نم ناك ءاوس هنم هديعشسيل
 دحلا نم ة مةلا ىف عقر م ا

ا اذإ نييئارلا لاح نأ هاو . ةأرملا مث فبسعلا فارتعاو
 ةارااو دلج فوسعلا نال هدج دحاو لك ىلع میفآ اهلتع

وأ ةي مب غلاب یز ول اذكر « اقيقر رخألاو ارح امهدحآ ناک ول اذکف , تجر
 لقاعلاو غل الا دح ةنوئجمب لقاح 

 . فذقلا دح هيله تيثي لو یزیبا نا لاق لجرلا نال هل دصال هدلو فذق نم نأ هيفو . هسکع اذکو , اممود

 لاقف ۔ یرهزلا ىنعي ۔ انیتآ » لاق نارفس نع ثيدحتلاب هيف ىديملا حرص ( یرهزلا نع ) هلوق : ىناثلا ثيدملا .

 , هلوطب هب مهثدحف < ةفيقسلا ثیدح امتدح : اولاقف « ةفيقسلا ثيدح متاح وأ اٹ دح ن رشمپ کد ماش نا

 : هلبف ثیدحا ىف روكذملا ره رين مالا ( هللا ديبه نع ) هلق ۰ رمغم كلذ دعإ هتيقبب ینادح مث ایش هلم تظؤحف

 ( رع لاق : لاق سابع نبا نء) وق ۰ « هقا دبع یئزبخآ د ىرهرلا نە شآوب ةياور ىف ةناوع یآ دزء عقوو



 او ٩۸۲۵ - 1۸۲۷ ثيدحلا
 تیدحلا ن١ فرط وه ( للا تاشخ دما ) هلوق . « رع تعم و یاسنلا دنع نايفس نع روصن» ني دم ةياآور ىف
 وه ( نایفس لاق ) هژوق . خا « ق> مجرلا نزد الآ , هلوت انه هنم ضرفلاو « هيلي یذلا بالا ىف هماتب ىنأبو
 « مجردقو د هلرق نيبو « فارتءالا وأ د هل وق نيب ةضرتعم ةلمج هذه (تظفح اذک) هلوق .روكذملا دن لاب لوصوم
 فارتدالا وأهل رق دعب لاقف هیف ىراخبلا نيش هللا دبع نب ىلع نع فایرفلا رفعج ةب اور نم لیعاسالا هجرخأ دقو
 نم طقسف «هدعإ انجرو رب هللا لوسر مجد دقو ٠ ةنباأ امهومجراف ايئز اذإ ةخيشا و خيشأا : اهانآ رف دقو »
 نع یاسنلا هجرخآ دقف  ادمع كلذ فذح ىذلا وه یراخبا لمل و « ةنرلا » هلوق ىلإ « أرقو ,هلوأ نم یراخبا ةياور
 «نایفس ريغ ةخيشلاو خیشلا ثيدحلا اذه ىف رکذ ًارحا لعأ ال و لاق مش رفعج ةءاورك نايفس نع روصنم نب د
 نب لاصو ريمهو ساويو كلام ةباود نم ثيدحلا اذه 29۱ جرخأ دقو : تاق كلذ ىف مو نوكي نأ ىغبفيو
 ةياور نم ثيدحلا اذه ىفةدايزلا هذه تعقو دقو « اه وركذي مف یرهزلا نع ظاهحلا نم مريغو ليقعو ناسيك
 ابا : لاقف سان بطء ةنردلا مدقو جيلا نم رمع ردص أ و لاق بيسملا نب ديعس نع ديعس ن يک نع ًاطوملا
 ةيآ رع اوكللمت نأ مكايإ لاق مث  ةحضاولا ىلع منکر و ضْنا رفلا کل تضرفو نفساا مكس تنس دق شانلا
 نأ الول هدب یف ىذلاو « انمجرو لكك هللا لوسر مجر دقف « هللا باتک ىف نيدح دمت ال لئاق لو نأ مجرلا
 خيشلا : كلام لاق . « ةئباأ امه وج را ایز اذا ةخمشأأو خیشآ : ید اتکا هللا باتک ىف رم داز سانلا لری
 اهبتکسا و رع نع بیلا نب ديعس نع دنه نآ نب دواد ةجرت ىف « ةيلخلا ١ ىف عقوو . ةبيثلاو بوثلا ةخرشلاو
 لاقن » هيلي یذلا بابلا ىف اهيلع هیبنتا قلا رشعم یا ةياور ىف ثيدحلا اذه ق ًاضیا تعقوو « نآرقلا رخآ ىف
 دق « هتبنکرا هللا بات كى سيل ام رص بنك اول وی نأ الولو » هدعب انجرر ملل للا لوسر مجر دق هلوقب الصنم
 ةمحو ىنا ذلا 20۱ هذه جرخأو : مک زيزع هقاو هللا نه الاکن ةئبلأ اهرجراف اينز اذإ ةخيشلاو خیشآ اهانآ رق
 نمو . هلثم رک ذف « خش: مجرلا ةيآ - با زا ةروس ىأ امف ناک دقلو » لاق پک نب فآ ثیدح نم کالا
 نآ ةیاور نهر« ةايلأ م هلو ىلا لثم ةخشاو خیشآ : لوقو یو هللا لوسر تم د تبا نب دوز ثيدح
 دازو «ةتبلآ » هلوق ىلا هركذف « مجرلا ةيآ ام هللا لوسر انأرفأ دقا د تلاق هت ربخآ هتلاع نأ لبس نب ةءاسأ
 < فسصملا ىفامتكن الأ » تباث نب دیزل لاق عملا نب ناورم نأ ًانمیآ یاسفلا جرخأو « ةذللا نم أيضق اد
 هللا لوسراب : لاقن , كيفك ؟ انآ : رع لاقف « كلذ انركذ دقلو ؟ ناجري نيببثا نيب الا نأ یرت الآ ءال : لاق
 نو مک نبا وهو ىل ەي قيرط نم سيرضلا نال نآرقلا لئاضف ىف اورو « عیطتسآ ال لاق ‹ مجرلا ةيأ یک أ
 كل أسف فح صأا ىف هبنک | نأ تممه دول و ,قح ةناف مجرلا فأ وكشت ال :لاقف سانلا بطخ ربع نأ » سا نب دیز
 مو مجرا ةلآ ةئرقتسأ تلقو یرذص ىف تعفدن مب هلا لوسد اعرقتسا انأو ینا سيلا : لاقف بهك ن, نآ
 جرخأو « فالثءالا وهو اموال عفر ىف بيسلا نايب ىلإ ةراشإ هيو .تاةث هلاجرو « را دفاسن نودفاستو
 با هذه لد ارف فدصملا ىف نایتکی صاملا نب ديعسو تب اث نب ديز ناك : لاق تلصلا نب ریذک یتیرط نم مكاحلا
 هم ىنلا تينأ یلزت ۱! : ريغ لاقن « ةتبلا امهوجراف ةخيشلاو خيشلا : لوقي لب هللا لودر تهمس » دید لاقف
 ىز اذإ باها ناو « دلج نصع ملو فذاذإ خيشأا نأ ىرتالا : رع لافف « كلذ هر هنأكن ؟ اهتک | تلف
 ابءومع نم رهاظلا ريغ لع لمعلا نوکل اهتوالن سن ىف بپسلا ثيدحلا اذه نم دافتسيف « مجد نمحآ دقو
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 تْدَصحَأ اذإ انزلا نم لبلا مجر باپ - ۱

 هللا دیبع نع یره زاا نع حلاص نع دعس غب يها ربا ینادح هللا دبع ني زيزملا "دبع شم - ۳۰

 نب نجرا دبع مهنم نيرجاهملا نم الاجر "یرفآ تک: لاق سابع نبا نع » دوعسم نب ةبتع' نب هقا دبع نبا

 : لاقف نجرلا ؛دبع ىلا مجد ذإ « اهّجح 4 ةحح رخآ ىف باطخللا نب رم دنع وهو "ینع هلزنم ىف انأ اميبف « رفوع

 دل رم تام دق ول : لوقي رثالث ىف كا له نینمزاا ريمأ اب : لاقف مويلا نيتمؤاا ريمأ ی الجر تیارول

 ةيشعلا “ اقل هللا ءاش نإ یا : : لاق م م رع بضغأ « تكتف ةف الار كب ىبأ ةميب تناك ام اوف ء االف تیاپ

ال نينمؤملا ريمأ اي تاقف : ا دبع لاق . ممرومآ موبصغي نأ نوديري نيذلا ءالؤ» مراذحذ سانلا ىف
 «لعفت

 یشخآ اأو « سانا ىف موقت نيح نيح كب رق ىلع نوبلشت نيذلا م مه مو مهءاغوغو سانلا اعر مم مسواا نا

 مدقت نسل اهسضاوم لع اهوضضبال نأو امرا نأو رت .لك كع اهریطبآ اقم لوقتف موقت نأ

 له یعیف ٠ انكمتم تلق ام لوقیف « سالا فارشأو هقفلا لهأب اخف « لاو : رجم | راد اهناف ةنيدلا

 هموقأ ماقم لوأ كا ذب "نموفأل - هقا ءاش نإ  هللاو امآ : رع لاق . اپهضاوم ىلع اهم ومّطیو « كد ةااقم ملا

 رتغاز نيح حاو را تلجع ةا و تراك ان, ةكملا ىذ ربقع ىف ةنیدلا انمدقف : سابع ی را لاق ةنيدملاب

 اف« هتېکر ىبكد ( رم هلوح تسلف « رينلل نک د ىلإ لاج ليف نب و رع نب دیز نن دیعس دجا ید سلا

 ۱ لات ةیشسلا "ناوقيل : لیفت نب ور نب دیز نب ديعسل "تان البقم هتيأر الف پاطانا نب رع حر نأ بشن

 الف «رينلل ىلع رم سلف ! 4ب لفي مام ةلوقي نأ تيّسعام : لاقو "ىلع ركنأف . فلختسا هدم ابلق

 ال , الوقأ نأ ىل ردة دف اقم كل ئاق فإف داما: : لا مث هلهأ اب رأل ىلع ىتثأف ماق نونذؤلا تكس

 اماقمي ال نأ یشخ نمو « هتاحار هب "تهمنا ثیح اهم ثادحيلف اهاعّوو املك نف لجأ یدب نيب امال ىردأ

 لا لزنأ ام ناكسف ؛ باغكلا هيلع ةلزنأو « لاب لي ادع تعب هللا نإ "ىلع برذکی نأ دحأل لحأ الف

 "لامز سانلاب لاط نإ 'ىشخأف « هدمب ادم رو ب هلا لوسر مج« اهانيعوو اهانلقعو هنر مجرا ةيآ

 قح هلل باتك یف جا رااو « هللا اهر أ ةضي رف كرتب اولضيف « هلا رباتک ىف مج رلا ةبآ دجن ام هلو : لئاق لوفي نأ

 ار ايف أرق انک انإ " مخ. فارتعالا وأ لب ناك وأ ةنيبلا تماق اذإ ءاسنلاو لاجرلا نم یصحأ اذإ یلز نم ىلع

 نع اوبغر نأ مب( رفک نأ وأ - ساب ن رع ا ویغرب داع كما عن ن نع اوبغرت ال نأ هلا باتك نم

 1 ۲ ةلوسرو هللا دبع اولوقو مم ن ىسيع یر رطأ اک ىنورطت ال : لاق إب ا لوسر 1 "الا _ عشابآ

 "ةعيب تناك ام لوقي نأ ؤرما "فردي الف ءانالذ تخیاب رع تام دق ول لاو لوقي کیم 1 الئاف "نأ یب هنإ
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 هيلإ ىانعألا ”ماعقت 3 نم ین سلو «امر قو هللا نکلو ‹ كلاذک تناك دق اهنإو الأ ء تو تلف ركب ىبأ
 دق هاو ءال نأ ۶ رفت ”هعباب ىذلا الو وه عیاب الف نیملسلا نم قروش م ريغ نم الجر بم «ركب ی لثم
  فااخو « ةدعاس یب قفیقس . ىف مرسأب اوممتجأو انوفلاخ ٌراصنألا 2 « قوي هين لا فوت نیح انربخ نم ناك

 اًناوخإ ىلإ انب "قانا « ركب ابأ اي : : ركب ىبأل ثلقن «رکب ىبأ ىلإ نورجاپلا عمت جاوا ههعم نمو ريب زا و ”ىلع اتع
 : الاقف موقلا هيلع الا ام ارك ذف نادلاص نالجر مهنم انيق مهم انوند الف «مدیرن , انتا اق راصنألا < نم ءالؤه
 اوضقا «موبرقنال آی : :الاقف « راصنألا نم ءالؤه انناوخإ دیر : : انلقف ؟ نيرجاملل شتم اب نوديرت نبأ
 « مهيئارظ ني مر "لر اذإف « ةدعاس ىنب ةفيقس ىف مهانيتأ ىتح انقلطناف . منال او: تلف . 9
 مبیطخ . دهش ثم اليلق انسكج امف . كو : و ؟ هلام : "تاقف «ةدابع ني ومس اذه : اولاقف ؟ اذه نم : "تلتف

 « طه ر- یرجاملا رشعم- مناو « مالسإلا مك لا ةراصنأ ن رزق "وب امأ : لاق" ممه وها هللا ىلع ىتثأذ

 نأ تورا ت كس .ld سال نم انونضحي نأو اناصأ نم انولزتخي نأ نوديرب 0 موق نم "قواد تو دقو
 « دحلا ضع هنم ىرادأ ت تنکو- رکب ىلأ یدب < نيب اهمدقأ نأ دیرا أ ینتبجعآ ةلاقم تر وز دق ”تدكو  ملكتأ

 ین ماوه ناکف « رک وبآ ملکف , هيض نأ تەر کف ۰ كالمرإ ىلع : ركب کب وا لاق ی تد را الف

 :لاقف ٠ هك یتح اهم لضنأ وأ اهل ميل < ىف لاق الإ ىريو ىف ىنابجعأ رةماک نم "هلو امرشاو «ركوأو

 ربرملا سوا م « شرف نم كلا اذهل الإ ىمألا اذه "فرعی ا رخ نم کسی ف مترك ام
 حارجلا نب ديب ىلأ دليو یدیب ا و اما اومیابف نیاج را ن رب ذه دحأ مل“ ترو ارادو اضن
 «بحآ ما نم كلذ ىنبر قب ال قنه برضتف مدفآ ]| نأ او ناک ءاهتريغ لاق ام ' هرك آلف -اننيب "سلاج وهو

 لاقن . نآلا ءدجأ ال تيش تولا دنع ین «ىلإ لو نأ الإ مهللا « رکب امه لع سا أ نأ ىلإ
 کف. شر 5 شعم اب ریمآ مكنمو ا مينو کا ایلیذج انآ : راصنالا نم لئاق
 هتمیابف « هلي طسبف « ركب ۷ سرا : تاقف « فالتخالا نم تقر رف ىتح «تا وألا تتفتراو « طّدألا
 تاقف « ةداهع نب دعس ملت : مم 7 0 ىلع انو رنو « راصنألا هتمیاب ؟ 6 نور رجالا هعیایو
 ب ةمیابم نم یوفآ رمأ نم انرضَح اف انْذَجَوا م هاو انو : 2 9 لمس هللا لدف

 ؛نوکسیف موفااخن امإ و 'ىتطرت الام ىلع مانعياب امإف « ان دعي مهنم الحر اوميابُي نأ ةعيب "کت لو موقلا ادق راف

 « التقي نأ لر ذت ةمياب ىذلا الو وه ( عيان الف نیءاسلا نم روش ربغ ىلع الجر میاب نف « اداسف
 ‹ تثجوزع ىأ ( تام>أ اذإ ) هلوق . ءانرلا نمد رذ قآ ريغ ةياور ىف ( انزلا ف لپا مجد باب ) هلوق

 ىرابلا حي « ۱۲ جاو سم
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 نبا لاقو . عضت يح مجرت الف یل یهو ماف ‹ تعضو مث ناه»الا ىلع انز نم تليح اذإ ديرب لیعاسالا لاق

 ىوونلا لاق . عضت ىتح مجرت ال اأ ىلع عامجالا رقن-ا دقو ءال وأ مجد لیلا ىلع بحي له ةمجرتلا ىنعم : لاطب

 عض: یتح اهتم صتقي ال لماح یهو صاصق الع بجو نم اذدکو « عضن یتح دلجت ال دلجلا اهدح ناك ول اذکو

 «انطب ىفام عضت ىت> املع كل ليبسال » ذاعم هل لاقن ىلبحلا مجري نأ دارا رع ناك دقو . ها كلذ لك ىف عامجالاب
 لفكحي نأ رظتنب الو تجر تعضو اذإ كلام لاقذ عضولا دعب فئمخاو ؛ تاقث هاجرو ةبيش ىبأ نبا هجرخأ

 دازو ؛ كلام نه ةياورو یماادلا لرف وهو ؛اهدلو لفك نم دم ی عضت نيد مجرتال نوي.فوكسا لاتو ءاهداو

 ىنلا تنأ ةيلرج ةأرما نأ و نيصح نب نارمع ثيدح نم لسم جرخأ دقو « بلا عضرت ىتح مجرت ال : ىفاشلا
 : « تمجرف ام ماف هتثأ تعضو الف « عضت ىتح دعقت نأ اهمآذ تنز انآ ترک دف انزلا نم ىلبح یهو قلب
 ینح امل لاقف (انزلا نم لبح اهنا تلاقف ) ىثروط هللا لوسر اب تلاق دماغ نم ةأرما نأ ه ةديرب ثيذح نم هدنعو
 لومر اي هماضر ىلا لاف لچر ماقث ؛ هعضر نم هل سوا اريغص اهدلو عضتو اجر ال لاق تعضو الف . ىعضت

 ةر یاو ر نيب عمجو « امجرو نیلساا نم لجر ىلا هتءفدو هم طف ىح هتمضرأفو هل ةيآور فو« ابجرف « ها

 ةديربو نارع ىثيدح نيب عمجو . هتيب رت ىأ «هعاضرا “لا لرةب دارملا نأ ىلع لولا لمحتن ةدايز ةيناثلا ىف نأب

 دنع كلذك عقوو ‹ ناسيك نا رهو (حلاص نع) هلوق : ةبدم املا فال ؛هطضوء نم اهدل ول ناك ةينوجلا نأ

 نع) هلو . هّقي رط نم ىليعامسالا هرج رخآ و هدنسا هيف ىراخإلا خيش رب زعلا درع نع هخ رات ىف نامنس نب برقع

 ةجرخأر« هريخأ ةا نب ها دبع نب هللا دیبع نأ ىرهزلا نع » كلام ءا ور ىف ( هللا درع نب هللا ديبع نع یرهرلا

 سابع نب ها ديه نا » كلام ةءاور ىف ( سابع نبا نع ) هلوق ٠ نابح نبا هحف و « بئارفلا » ىف ینهةرادلا و دحآ

 كلام داز « هريغ موم دحآ مس ىلع فنا لو «فوع ن نءرلا دبع مهم ی رجاباا نم الاجر ,یرقآ تنك هاليغأ

 اعف ىدوادلا لاق , ةءارقلا دنع نمحرلل دبع دي ام ةرب رمشف لا نم لج الجر را لا رع ةنالخ ىف و هتیاور ق

 6۱ 2 ین ةافو دنع ناک سابع نبا نآل « نآرقلا موم تا يأ الاجر «یرفآ تنک » هلوق ینعم نيالا نا هل

 "یرفآ هلوف نأل «صناا نع لب رهاظا نع جورغ هلات ىذلا اذهو : لاق « راصت الا و نیرجاراا نم لصفلا ظفح

 فلتخا تشک د یرهزلا ند ركب ىبأنب هللا دمع نع قحسا نا ةياور ىف عقوام بقعتلا ديؤيو : تاق . 2 ینگ

 ةبيذ ىبأ نيا هجرخآ « نآرةلا فوع نب نحرلا دبع لعأ باطخلا نب رع عم ینع نمو فرغ نب نحرلا دبع ىلإ
 ناكو « اظفح نآرقلا اربءرتسي | داراب مافتشال ةب احصلا نم ريدك ناکو  ظفلا عیرم ایکذ سابع نا ناکو

 انیقلت مون ژرقیف ءانبآلا هایت ىلع ن ودمتم اوا: ةئيدملاب مهتمانإ و ةيوبنلا ناف لا دم 3 ردهس كلذ هل قفتا نم

 ىتح هترظتناف هدجأ لف لزنملا ىف هتيتأف و قحسا نبا اور ىف ( رع دنع وهو ین هلزنع انآ اف ) هلو . ظفحل
 ريمأ فأ الجر تار ول ) هلوق . نيرشعو ثالث ةن كلذ ناک« رع یا ( ابجح ةو رخآ ىف ) هلوق . « هاچ

 نأ نما نا ةيامد ىف عقور ٠ اضيأ ها یم فنأ مل ( نالف ىف كل له ) لیک . ها لع فن ( مودلا نينءؤملا

 (انالف تعياب دقل ) هلوق . « ركب ی أ ةسب ارکذ راصتالا نم نیلجد نآ و هظفل و دحاو نم شك | ناك كلذ لاق نم

 منعب ةرفغ یوم ريغ نعو هيبأ نم لسا نإ ديز ند رشع» ىبأ قيرط نم رازبلا هجرخأ هللا دبد نب ةحط وه

 رخآ نم ناك اذا یتح لاق مع ءینا مست ىف ةليوط ةصآ رکذف - لام ركب ىبأ ىلع ماق هالاق ءافلا نوكسو ةمجمللا
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 لقثو « هقا دیبع نب ةحلط نوئمي ؛ انالف ف نيئمؤملا ريمأ تام دق ول : سانلا ضمب لاق رع امف ج> ىتلا ةنسلا
 قاوف ) لوق . كلذ ىف هدنتسم ركذي لو راصنالا نم الجر هنومیابب مهنأ اونع نيذلا نأ بلپلا نع لاطإ نبا
 ءاجو ؛ هانعمو هنزو ةأسف ىأ ثينأت ءان م ةانثم اهدعب مالا نوكسو ءافلا حتفب « ةتاف الا ركب ىبأ ةعيپ تناك ام
 امن هنأو طاغ حتفلا نا لوقبو ءىثلا نم ءىثلا تالفناب اهرسفيو ءافلا ضب اهوةي ناک هنآ بپشآ نع نونحس نع

 عوقو نم مزار الو ءافلا عتفپ ةياورلا توب بقماو « دحأ هيلع مدنی ال ا ركب نآ ةمبو « هيلع مدني ايف لاقي

 كلذ ركب ىنأ ةعب ىلع ارقلطا امو , ضء! نوذ ضءز نم هيملع مدنلا نع لب دحأ لك هيلع مدنی نأ ة'ءب ءىثلا

 نأ اذه كله نإ اسما منع اف و ةئلف هلرق دعب قحسا نبا ةياور ىف عقوو « لوألا لام لا ىف اهرضحي | نا ةپسللاب
 ةتلفلا ینهم ىف دب زم قایسو , ركب ىبأ ةصق ىف یا تناک اک ةءيبلا ىأ نوك هدب ىلع برق يرن نم لإ موقي

 ( مرومأ موبصني نأ ) هلوق ۰ « ناك ذنم هلثم بضغ هتيأر ام ابضغ » یتحسا نبا دار ( رع بضغق ) هأوق . دعب
 « ةمجعملا نيذأآأ دعب ةأانثم ةدايزب ۰ مور هی م كلام ةءاور قو. 7 داصو ةمجەم نیفب عيا ةءاور قاذك

 وهو « فيءضلأ بوضءلاو « هل رضان ال راص ىأ بضعأ نم هلوأ مدد ةلمهملا نيملاب ىور هنأ نيتلا نبا ىحو

 فعضیف سالا يلد نوراذي مآ ىنءملاو « شالا وهو لخادلا اهئرف وأ ام رق دحأ ركنا اذا ةاشلا تبضع نم

 قفو ىلد دعب كلذ حقو دقو ؛ ةرواشم الو دع ریفب صالا ىلع نربثب مهنأ دارملاو « ىلوأ لوألاو < موفي ضل

 « ءالذرلا ةلبجلا نيم مب و ءارلا حتفب عاعرلا ( م ءاغوغو نانلا عاعر عم ) هلوق . هلع هللا یضر رع هرذحام

 ىلع قلطيو « ناریامآ ىف أدبي نيح دارا راذص هلصا ؛ ةنک اس راو امهیب نيتمجعع ءاخرملاو مهتم باشلا ليقو
 برقي ىذلا ناكمإا ىأ ةدحوم مث ءارلا نركسو فاقلا من, ( كبرق ىلغ نوباغب ) هلو ۰ رشلا ىلا نيعرسملا ةلفسا

 نبا ةياور فو ءأطغ وهو نونلابو فاقلا ركب ىزورملا ديز ناو ىنممعكملا ةياور ىف عقوو « كنم

 ؛ هقلطأ اذإ ءىثلا راطأ نم هلوأ مب ( اهريطي ) هلوق . «تنالا ف تق اذا كماجم ىلع د كلام نع بهو

 الو كئاوأ امتريطي لاتو بهو نبال هلثمو « اممجو ريغ ىلع انولمم ىأ هلرأ حتفب « اهريطي د ىسخرشاو
 كلام ةياور ف (نمرف) هلوق . لصا ىأ مم اهدعب ماللا منب ( صاختف ) هو. ام دارملا نرفرعي ال ىأ ءاموغي

 فذح « موثأ » یضرسلاو ینممهک لا ةياور ىف ( همرقأ ) هلوق ۰ « ا سانلا ناک 9 ا۳اص ةئيدملا یمدق نثا لاقف و
 لاقي لوألا ناف ءىلوأ وهو فاّلا رسكو امحتفب و فاقلا نوكسو ةلمرملا مذهب ( ةجحلا ىذ بةع ىف ) هلوق . ريمشلا
 نأ لبق ناک رع مودف نال یاب عفاولاو « نيمجولاب رهشلا بقع ءاج لاقي ٠ اهم برق |! فاثلاو ةلكشاا دعب امل

 د۔'ء نايفس داز « حاورلاب ١ ىنومشكلا ةاود ىف ( حاورلا تاجع) هلوق ٠ ءاعب رالا موي ىف ةجاا وذ خاسني

 كلام نع ةيرب وج ةياور قو « دج-اا ىلإ ترجرف فوم نب نحرلا دبع ین دحام ترکذو ةءجلا تاج و د رازبلا

 « ىع کم تناكنيح د كلام ةاور ىف ( سمشلا تغاز نيح ) هلوق ٠٠ ینریخآ ال » ینطفرادلاو نایح نبا دن

 دحأ داز  لبح نزو ما ديددتب لیقو ةين اتحتلا دیددا و ما حتنو 4 را مطب ىعو فاك دددآ و داصلا حتفب

 وأ دربلا نم رحلا فرعي ال جرخ ةعاس ىأ یلابب ال لاق ىمعآلا: لاق ؟ ی کصام كلام تلق ىميع نب قحیسا نع
 مسا هنآ هيف لصالاو « ةرجاملا دادتشا هب دارملا : ىركسعلا لاله وبأ لاقو « ىنمم ريعفت وهو : تلف « اذه وح

 ليقو « تقولا كلذ ىف ءاج نم لكا الثم راهن مج عقوأف ةريپافا مق ىف اموت ارغ ىع هل لافي ةقل املا نم لجر
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 تق ولا اذه ق صخشلا نأ ىنمملا ليقو « لا هب برضف ةرجاحلا دنع جاحلاب ضب ناك نأ ودع نم لجر وه

 كبصيق رملا ةدش سرم خودي ىأ رودي ىلا نأ هلصأ ليقو « هنيمب سهشا ةرشابم ىلع ردقي ال یعالاک نوکی
 وهو «بربلا امن راها نم ةعاس یمع ةكض و كلام نع دواد نب ديعس قيرط نم ىنطقرادلاو « هبجاو ام هسأرب

 قجسا ةاود قو « كلام اذکو هوذح » لبءاعالا ةاور ىف ( هلوح تاج ) هلوق . هلم اب رق وأ راهنلا فصل

 نواب ( بشلآ مف ) لوق . « هتبكر ىتبكر س* اچ ىلا تسل و رمع» ةياور قو « هءاذ> و كلام نع ىورغأا
 ةناكم نم ىأ ( جرخ نأ ) هلوق . رع جورخ ةعرم دارااو هيف تنك ام ريغ ءىثب قلعثأ ل ىأ ةدحومو ةمجءمو

 ( ام ةيشملا نا وقيل ) هلق . هدصقي یآ « بلا موب - رپاف ىأ ريغ علط نأ » كلام ةياور فو, ربنلا ةمج ىلإ
 ةياور ىف ( تيسعام ) هلو . « هل سبق طق دحآ امل ةي مل د كلام ةياور ىف ( فاختسا ذنم القي ۸) هلوق . رع ىأ

 نبادارأ ليق « تبسعام لاتو دیعس بضخف » نایفس داز (هلبق لقب ملام لوقي نأ ) هلوق ۰ « ىنعامد لیعاسالا

 حقي ملف « رسع هلوقب اا هلاب قلبف ةظقي ىلع نوكسيل نمحرلا ديو هب ,ريخأ ام ىلع ًادمّاعم ًاديعس هيني نأ سارع

 ابامل ىردأ ال ) هلوق . ترقنسا دوهآلا نأ ءانب لعو رهما قبس اع لب مل هنا « هرکنآ لب مقوم ديعس نم كلذ
 ةياود ىف عقوو « لاق اک تءقوف رع ناسا ىلع ترج ین رومالا نم وهو « یوم برقب یا ( لجا یدب نيب

 دنع الإ كاذ امو ىايؤر تبار » هذه هتبطخ ىف لاق رع نأو كلذ ببس هنم ذخوب ام لبق اهلا راشلا رشم» نا

 هللا اعد جملا نه ردص امم رمعنأ و أطوملا ىف بیلا نب ديعس لسم قو « ىنرقن اكيد نأك یار  لجا برق

 هللا نا ( هل ۰ « ر لتقف ید ةجحلا رذ خاستا اف ةصؤلا رخآ ف لاتو < طرغم الو مودم ريغ هيأ 44 نآ

 امل عماسا ظقيقيل 4 ةثطوت هلوقي نأ دارآ ام لبق مالكسلا اذه رع مدق : ىببطلا لاق ( قاب مال ادع ثمب

 « هلق ىذلا بابلا ىف اهف لوقلا مدقت ( مجرلا ةيآ) يوق اند یم مشكلا ةياور ىف ( ام ناكف ) هلوق ٠ لوقي

 ممالا ىلد ربخلا دقت هيفن هللا لزنأ ام » هلوف ىف ةيضيعبنلا نم اهرخو ناك مسا عفرلاب مجرلا ةيآ : ىيطلا لاق

 . كلام اذكو واو ةدايدب « مجرو ه ىلبعامسالا ةياور ىف ( لب هلا لور مجد اهاذیعوو ) هلوق . ريثك وهو

 قلا ةروكذملا ةيالا ف ىأ ( هللا اه زن ةذيرف كرت, اواضيف) هلوق . «فئاغ او » رمعم ةياور ىف ( ىثخأف ) هلوق

 شعبو مههظعم وأ جراولا نم ةفئاط مجرلا ركزأف اضإأ ريع ةيشخ ام عفو دقو « ابکح یتا و اهتوالث تخسف

 نبا نع رخآ هچو نم ىربط"و قازرلا دبع جرخأ دقو , فیقوت ىلا كلذ ىف دننسا نوک نأ لهتحو « ةلدتعملا

 نب هللا ديبع نع ميهاربا نب دعس ةياور ىف عقوو . ثيدحلا « مجرلاب نوبذکی موق ءىجيس ه لاق رغ نأ ساپ

 مجد دق الأ ءدلجلا هللا بانک ق امئاو مجرلا لابام نولوقی اسان ناو » یاسالا دذ ردع ثیدح ىف ةبتع نب هللا دبع

 دیمس نب یے نع ًاطواا قو « ماع درف كلذ اولا اسان نأ رضحتسا رمع نأ ىلإ ةداش] هیفو « لر هللا لوسر

 دقن « هللا باک ىف نيدح دجأ ال لات ل وثب نأ مجرلا ةرآ نعا وكسامت نأ 9 » رگ نع بيسملا ني دیعرس نع

 نأ ی ىلا نيبأ ( الیبس نمل هللا له وأ  لامن هلوق ىف ىأ (قح هللا باك ىف مجرااو ) هلوق ٠ « مجد

 . ابطرشب یا (ةئيبلل تءاق اذا) هلق : ابرق فيسعلا ةصق ىف هياع هیبنتلا مدقت اک رک دلجو بيثلا مجر هب دارملا

 حتفب ( لسجل ا ناک وأ ) هإوق ۰ امهماجو اح اب ورت ةرح جودت دق القاع اغلاب ناک ىأ ( نصحأ اذا ) هارو

 الو ةهيش ركذت لو لبح ديس وأ جوز نم ةيلخلا ةأرلا تدجو ىأ لا » رمعم ةياور ىف « ةدحوملاو ةلءبملا



 بس خش ا ا ر ب ع ثيدحلا ٩۸۳۰ ۱:۹
 ؛افارتعا وأ الح ناك وأ د نایفس ةياور قو , هيلع رارمتسالاو انرلاب رارفالا ىأ ( فارتءالا را ) هلوق هارک
 ( هللا باك نم أرقن ین أرقن ادک ان مث ) هلوق . فارعا نع وأ لم نم انرلا ناك یآ شفاخلا عدن ىلع بصنو
 نع اوبغرت نأ مكب رفک هناف ) هلوق ۰ مديغ لا اویسنننال یا( اب1 نع اوبغرلال ) هو ٠ توالت تخسن ۶ یا
 هناف کاب آ نع اورغرت ال » لاق نکل كلاب رمعم ةياور ىف !ذكو « كدااب وه اذک ( کب ارفكنإ وأ عناپآ
 اویغر نأ کب ارفک ناقد كلام نع ةيزيوج ةياود ىف عقوو« مد ابآ نع اویغرت نآ کب ارفك نإ وا« 3 رفك
 فیفختلاب الأو « مث لدب واولاب ( نإو الأ ) كلام ةياود ف ( ب هللا لوسد نإ مث الأ ) هلوق «٠ مكئابآ نع
 یف ىد_.ملا هد رأأ ىرهزلا نم ناءفس همم ۱۶ ردقلا اذه ( قو رطنال) هلوق . هليق یذلا ريغ مالک حاتتفا فرح
 نم ءايبنآلا ثيداحأ نم مالسلا هيلع یسیع ةجرت ىف ادرفم مدقت دقو « هب یرهرلا تعم“ ةئييع نا نه هدئسم

 « ینبع یراصنلا ترطا اكد نایفس ةياور ىف ( یمیع ىرطأ اک ) هلوق . ءارظالا حرش مدقنو اذه هدنسب یدیا
 ءىثلا نه یا نم مراءال : ىزوجلا نا لاق « اولوقن هللا دبع انأ اما ١ كلام ةياود ىف ( هللا دبع اولوقو ) هلوق

 ثيدح ىف عقوام رباظي ایفیبنا بیس ااو , یسیع ىف ىراصنلا هتعدا ام انبن ىف ىعدا ادحأ لعن ال ان هعوقو
 یهلا لا ردابف كلذ قوف وه امب هديغ خلابي نأ ىثخ هنأك-ف « هاو منتماف هل درجسلا ىف نذأتسا امل لبچ نب ذاعم
 _ یبیع ىف مهضعب الغ ىتح ؛ ىراصنلا حدک ی وحد ال « یورطن ال » هلوق ینعم : نیتلا نا لاقد ٠ سال ادیک ات
 : لاو « هللا دبع «if هلرقب ىهنلا ندرا 9 . هللا نبا موضعا و ‹ هلأ وه هنأ ىعدأ موضعإ و ١ هللا عم اه] هلم
 صخشپ نظي نأ مرفلا ىف هل ةرقال نم ىلع ىشخ ىنمي « ولغلا مولع ىثخ هنأ انه ةصقلا هذه رمع داريا ىف ةنکكلاو
 نأ لمتح و « ىهنلا ىف لغديف هيف سيا اهم هيرطيف قحتسيال روكذملا نأ عم كلذ ىف موقیف ةفالحلا هتافحنسا
 ىبأ لثم کیف سیلو : لاق مث نمو هنع ىهنملا ءارطإلا نم سيل ركب ىبأ حدم ىف هنم عقو ىذلا نأ ةيسانملا نوكت
 ول » لثاقلا لوق یهو امدسب بطخ ىلا ةصقلل ءابالا نغ ةبغرا نع رجزاا و مج را ةصق رع دارا ةيسانمو « ركب

 ىف هتدجو ام الا ةيعرشلا ماكحألا ف لمعأ ال لوقي نم وجر ىلا مجرلا ةصقب راشآ هنأ انالف تمہ اپا ربع تام
 نأ اک ةئسلا ةمج سرم كلذ ذخزب اإ لب ۰ ةفيلخلا تام اذإ وراشتلا طارتشاب حرصت نآرقلا ف سیا و نآرقلا
 ىلإ راشأ هن ادكف ءابآلا نع ةبغرلا نع رجرلا امأو « ةنسلا قيرط نم ذوخأم وهو نآرقلا نم ىلتي امف سيل مجرلا
 ةعاط بت اک ارطرشب هتعاط مهيلع بي لب هدهغ ىلإ اوبغدي نأ مه زوج الف بألا ةلزنم ةيعرلل لزتتی ةفيلخلا نأ
 تناكدق) هلوق ٠ ركب ىبأ ةعيب ىأ ( ااو الا ) هلوق ۰ ىلاعت هللا دنع ملا ةيساذلا نم یل ربظ ىذلا اذه « پالا
 هچرخاو یارعالا نبا نع بلع كح « كلام نع ىمدغ نب قحسإ ةباور ىف كلذب حرصو « ةتلف یا ) كلذك
 وأ بجر سرم ىف له اف كلشي ىلا ةليللا ةتافلا : لاق هوحن رع نب هللا دبع نب ملاس نع هدنسب حوتفلا ىف فيس
 اذاق صبرت رأث هل نم ناکف م را ربشاا ف حالسلا نوربذبال برملا ناك « رفص وأ 0: رحما نم لهو نابعش

 بت رتیف نمآ وهو هب رشلا عافيإ ديرب نم نکمتف ربشلا خالساا ققحتی نآ لبق نم ةصرفلا زبتنا ةلمللا كل تءاج
 كاذ رش هللا قوو ةدرلا لهأ نم عقو ام ةنافلاو مارحلا ربشلاب ةيوبنلا ةايملا رمع هبشف « ريثكماا رشلا كلذ ىلع
 زابتنا امبتيب عماجلا : لاقي نأ ىلوآلاو لاق اذک, مهتكرش داخو مهلاّتق ف ضوونلا نم ةنم عفو ال ركب ىلأ ةعدبب
 لب رش ركب ىبأ ةعيب نع انی ملف كلذ رش نیلا هقا قوف هيثكسلا رشلا رأثلا نخأ نع أشني ناك نك! « ةصرفلا



 ١66
 دردجلا باتك د مك

 ىف عوقولا نم ريذستلا ىلا ءاعإ ءاهرش هلا قو ه هلوق قو . اهن باغ نمو ةعيبلا رضح نم ملك سانلا هعاطأ

 ابلاغ ةلجعلا ىف ام ماقو ىأ ( اهرش قو هللا نکل و ) هلوق . فالتخالاو رشلا عوقو نم نمزپ ال ثيح كلذ لم

 بیم رع نيب دقو , هاضري ال ةتذب لعفي ىذلا ءىثلا ىف ةنکسلا ىلع علط, مل نم نأ ةداعلا نم نال « ريثلا نم

 ةفيخ ركب ىبأ ةميبب اولجام : دیپع وبأ لاق « ةدابع نر دعس راصنألا عببابي نأ اوشح ال رک, فا ةعببب م,هارسإ

 نم تعتو اآ «ةتاف تناکو هلوف ىنعم : یدوادلا لاتو . رشلا عقيف هقحتسإال نم هب قلعتب نأو مالا راسنا

 نأ دارملا لب : لاقو یمذاشا بحاص یسیزارکلا هذه رکناو , رواشي نأ يغبأي ناک نم عيمج عم ةروشم ريغ

 نم هيلع بدي ام فرعی ال نم مريو « مهتر ركب ابأ اوعيابف راصن لا ىلإ مماهذ ىف اوتلفت هعم نمو ركب ابأ

 ةدامع نب ده م ةميامم نم هودارأ امو راصت لا ةفااخم نم عقوام ةتافلاب دارا « ريمأ نمو ۳ أنم : لام هّنعمب

 ةتافلا هل لاقي كلذ.؟ ناك اذ] «یشاو « ريك آلم ريغ نه ناکاه.ادتبا نأ « ةئلف تناكد لوق ىنمد : نابح نبا لاقو

 « ةداع كلذ ىف عقوتم لا رشأا نیلساا هللا نیکف « ةداع كلذ ىف فل اخم نم ةفل اخت رشلا نم ثدح هل ام هيف عقوتيف

 نأ ديرب : ىباطألا لات ( ركب ىلأ لم هيلا قانعالا عاق: نم مكيف سیل و ) لوق ٠ رش اه ناك ركب ىبأ ةعيب نأ ال

 نم ركب فا عقوام لثم هل عقب نأ دا عمطي الذ « ركب ىبأ ةلزت» ىلا لصي ال لضفلا ىف حلب ال ىذلا کنم قاس

 هرمأ ین اوجانحي لف .ةاقحتسا نم اوقتحت امل هيلد ميفالتخا مدعو هيلع سانلا عامنجا مث ديسيلا "الملا ىف الوأ هل ةمياابملا

 ةعراسملا نم ريذدحتلا ىلإ ةراثإ هیف و . اصخل« یہا . هلثم كلذ ف هريغ سال و «ىرخأ ةرواش» ىلإ الو رظن ىلإ

 نيلو « هللا رمآ ىف همايق نم ةدومحملا تانملا نم هيف عمتجا ال ركب ىبأ لدم كانه نوكي ال ثيح كلذ لثم ىلإ

 هتءيامد نم ناژبال هتاف ص لثم هيف دچود ال نم مالا هعررو « ةساي لاب هتفرعمو « هقلخ نسحو « نیل لا هبناج

 دام قب اسلا ىلا رظانلا نوک.ا « قادعالا عطقت » هلوة عو ؛ رشثلا هنع اش یذلا فالتخالا ةروشم ريغ نع

 امهتيؤر ىلإ دت نيقب اغلا نال وأ  هقنع تءطقلا ليف هقبس ديرب نم قبس نم هدوصقم لص مل اذاف , رظنیل هةنع

 لاقي « لث» وه : نيدلا نبا لاتو . هقزع عاطة اب هرظن عانتما نع ريف ؛ رظنلا ند قباساا بيغإ یت قانعا

 ركب ىبأ لثم انا نآ نمو » ةروكذملا رشعم ىبأ ةاور ىف عقوو « هقاهل نرد ليلا قاذعا تماطق: داوجلا سرفلل

 نوكسإو واولا نركسو ةمجعأا مطب « ةدوشم ريغ نع » ینیمشکل ةياود ىف ( ريغ نم ) هلوق ٠ « هيلا انفانعأ دمت

 نأ ةر ( هلوق . همبات « ىذلاو وه هلوقل  ىلوأ وهو ةائاملاب ءاجو قدح رااب « حبايب الف , واولا حقو ةمجمللا

ىأ ثي'أت ءاه اهدعب 227 ءارو ةرودكم ةمجعم نيو ةحوتئم ةا ( ادب
 نم ردهم وهو « لا نم ارذح 

 دق هنو ) هلوق ٠ لّقلل امیضرعو هبحاصب و هسفنب ررغ دقف كلذ لمف نم نأ ینعلاو , ةر را اربرغت هتررغأ

ريمض'"و ةي انح) نوکسب ىلهتسالا عقوو  ةدحولا حفر ربخلا نم كالا اذنك ( نرخ نم ناك
 لەو ركب یا 

 ريخ هنأ ىلد « نأ ه ةرمه حتفب شكلا ةياور لعو « رخآ مالک ءادئبا هنأ ىلع رسکلاب « ران الا نا  أرقيف اذه

 نمو ههبزلاو ىلع امنع فااعو ) هلوق ٠ لِي هللا لوسد لدت ىف نمم اوعمت ل یا ( نوفلاغ ) هلوق . ناک

 : 2 هلا لودر تنب ةمطاف تو ىف اوفاخم اميعم ناك نمو بی زلا و ااغ نأو رم دمو كلام ةناور ق ( امهم

 ىف داز ( انناوخإ ىلا انب قلطنا ركب ابآ ای ) هلوق ۰ « بیبرلا د لدب « سابعا » لات نکا نايفس ةياور ىف اذکو

 نبا اي ىلا جرخا :رابجلا ءارو نو ىداثي لجرب اذا 2 هللا لوسر لزتم ىف نحن ابف د كلام نع ةيرب رج ةياور



 5 ۰ كيذحلا
 لبق موکردأف !وعمتجا راصنالا نا ء ىمأ ثدح دق ناف ىلا جرخا : لاق « لوغشم یناف ىنع كيلا یانق « باطخلا

 انیقلف و ةيريوج داز ( ممديرن انةلطن اذ ) هلوق ۰ « قلطن | : ركب ال تاقف « برح هيف مكنيب نوكي !سأ اوئدحم نأ
 نع رم ةياور ىف ( نا نالجر أنقل ) هلق . « نیب و یی ىذع هديب ركب وبأ لوا حارجلا نب ةديبغ ربا

 نب نءمو ةدعاس نب عوع قدص الجر د قحسا نبا ةياور قو ؛ ردب ةورغ ىف مدقن مءاردب ادهش بارش نبا

 ىدع نب نعم اههأ ةورع قربخأ بارش نا لاتر هظفل و ةورع لرق هنأ كلام نيبو «اءهتيءست جردأ اذکء ىدع

 نب حلاص ةياور نم هتدجو مث , ةورع ركذي لو ءامه : یرهزلا لاق ه نايفس ةياور ىفو « ةدعاس نب موعد
 ةورع یریخاو پاش نا لاق د هيف لاو هقب رط نم لیعاعالا هجرخأف , ةدايزب بابلا اذه ىف ةياور ناسيك
 نأ نوع لاجر مین هللا لا نذلا نم هلا لوسر اپ لیق هنأ انغلب یذلا وو موع امأن : دازو امهايسف نیلچرلا

 هافوت نيح ولي هللا لوسر لع اوكب سانلا نأ ايلف نعم امأ و ۾ ةدعارب نب معوع منم ءراا ممن لاق ( اوروطتي

 ايم هقدصأ ىتح هل. تمول نأ بحأ ام هقاو : ىذع نب نعم لاق , هدمب نئّفن الثل هلبق انتم انآ انددو اولاقر هللا

 علص ىذلا د كلام ةياور ىو  قفتا ىأ زمحلاو ماللا حتمنب ( لا ام ) ىلوق . ةماعلاب دیشنسا و ؛ ايح ةتقدض اک
 هلوق ۰ ةدئاز نأ دعب ال ( موبرقت ال نأ مكيلعال ) هلوق ٠ ةدابع نب دمسل ارميابي نأ ىلع مهقافنا نم یا « موقلا
 دعس ىلع عمتجت مل اراک راصنالا نأ اذه نم خوب و « کما اوضقن ىتح اولبما د نایفس ةياور ىف ( مآ اوضقا )

 نونلاو ةمجعملا حتفب ( منا ررظ نيب ) هلوق  فذلم ىأ ةحرتفملا ميلا ديدشتو ىازب ( لمز٠ ) هلوق ٠ ةدابع نبا

 « لمؤ كلذلو  ضناثب یا وهو - كعولا هل لمع ىأ ملا حتفو هلوأ مب ( وب ) هلو . مايو ىف یا

 « ماقلا كلذ لوه نم دعا حقو كلذ نأ جارشلا ضءإ مءذو ؛ ىضاملا لءفلا ةغيصإ كعو « نايفس ةياور قو

 ربع قايسو ۱ هریمأت لع اوقفنا دقو هراما أو هناوعأ دو اوناک نذلاو نامجشا نم ناک ١دءس ناآ رظا هيفو

 نوكي دق هلثم نال هاهجتا ضب هل ناكل رعو ركب ىبأ مالكدعب هل لص> كلذ ناكولأ ءاكوءو٠ هدجوف ءاج هنأ یضتقر

 اكوعوم ناك ادم نأكو « كعوي عجو دعس اولا , لیعاسالا ةراور ىف عقو دقو الف كلذ لبق امأو « ظيغلا نم

 كلب وهو هلزنم نم مهلا جرخ  ةدعاس ین رياك ناك هنآل هيلا ةب وسنه یهو - ةدءاس ىنب ةففيةس ىف هيلا او ممتا ايلف

 سامش نب سيق نب تباث ناكو ؛ همسا ىلع فنآ مل( مهيطخ دہشت ) هلوق ۰ 2۱ كلت ىف رعو ركب وبأ مقرف ةلاحلا

 ةميظع نزو ةد_حوم مث ةانثم ةبيتكلا ( مالسالا ةبيتكو ) هلوق ۰ وه هنأ ربظي ىذلاف راصلالا بيطخ ىعدب
 . مالسالا عمتجب متنآ محل لا هنأك ةغلابم كلذ مهيلع قلطأ و , رشقتي ال ىذلا غمتجلا شيجلا یه بئاتك ابعجو

 اف ةرشملا لا هنأ مدقت دقو « لات ىأ ( طدر ( هلوق . « رشاعم » ىنيمشكلا ةباور ۳ ( رشعم منار ( هلوق

 ااو طهرلا ةقيقح در ) هناف , لاکشالا عفر رهو « سعل اذکو « ادم د هتيارر ف بهو نيا داز « اهترد

 اوناك تطیض ىنلا ةيوبنلا نطاوملا دام" 3 اددع نال « ليلق انيلا ةيسنلاب متنأ يأ مهلإ ةبسنلاب ماع هقلطأ
 « دمتعلا وهو كم حنف لبق السم ناك نم نیرچاملأب دارملا نأ لع ءاثب وهو « نیرجا توا ددع نم رثك اعاد

 دقو ) هلو : راصنالا فاعضأ فامضا اوناكل راصنالا ريغ رم ناك نم موع دیرآ واف الاو
 ىف ءیطاا ريسلا وهو فدلا نم هلصاو « ليلق ددع یا ءافلاو ةلمبلا لادلاب ( مرق نم ةفاد تفد

 بأ لاتو « اننرد هب !ودرفتیو مالا نع انومطتةب یا يازو ةءجغم دام ( انرلزتخي ) هلوق ۰ ةعاج
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 ءا ) انوئضح ناو ( هلوق سالا نم هن رقحتسي ام لصالاب انه دارااو « ۱م هةنوع هتجاح نع هتلرخش ؛ دوز

 نع هنضتحاو هنضح لا: اک وهو « دبع وآ هلا « ااو جرم یآ » لمتسملا اور ىف عقوو < ةمجعم داضو ةلءر»

 لبق وا « ان وصتخم » نكسلا نب ىلع ىبأ ةياور ىف عقوو « هع هسبح وأ هب دیتساو هنع ةيحان ىف هجرخأ مالا
 قو « لاصٌسالاو عاطتقالا ینعع یهو ءات ريغب ءاخلا ما نکل ینہ شكلا هلثمو ؛ اهديدشتو ةلمهمملا داصلا

 دنع كلام نع نا ركب ىنأ ةياور ینو « اننود سالاب نورمآتسپ وأ مالاب نوصتخ و » رازلا دزه نایفس ةياور
 ةيقب خلا مه اذاف و هلوف نأ ىلع ةقفتم اراک تاياورلاو « اف مث ةلعهم ءاط مث ةمجعم ءاخم « نوفطخم و و ین راد
 نودیرب م اذاف ريع لاق ۰ وق نم ةفاذ تفد دقو » هلوق دعب هچام نبا دنع عقو ن ل , راصن الا بیطخ مالك

 ىلهو « تكس الف » رمع لوق هل لدب و « راصنالا مالك هلك هنأ باوصلاو أطخ « رع لاق » انه هلوق ةدايزو « حلا
 لار« مهرت نم ةفاد تفد د هلوفو ءراصنالل ةاضالاب لیلق foe نأ یا« طدر , هلو : لاقف باطلا هح رش كلذ

 بیطخ ىأ ( تكس الف ) لوق . انياع اورثاتست نأ نوديرت ىتنأ مث انيلا کم نم ملا ءایرغ ةأرط مرق عنآ
 دقتعت أ نم راصنألا اومن« نأ اودارآ نبرجاوملا نم ةفئاط نأ ريخأ هنأ همالک نم مدقت ام لصاحو « راصنآلا
 تنکو ماکنا نأ تدرآ ) هلوق . امبعم رضح نهو رمعو ركب نیاب كلذب ضرع ااو هن وةحتسإ ملأ داصنألا
 ةئكاس ةيناتمت مث ةليقث واوو هاب« تیاود و كلام ةياور قو « تنسحو تأيه ىأ ءار مث یازب ( تررز دق
 یاود ف ىنتبجوأ ةلک نم كرتام » كلام ةياور ىفو « ةملك كرت اف , دعب رمع لوق هديؤيو « ةميدولا دض ةيورلا نم
 ىئبجدأ دق امالك تأیه دف ىنأ الإ كلذل تدرأ ام هللاو : لوب رع ناکو د ةشئاط ثيدح ىفو ««:مدب ىف ۱ الا
 « نيحتفب كلبم ىلع ىأ حتفلا زوج و ةلبلا نوكسو ءارلا رسكب ( كلسد ىلع ) هلق یکب وبآ هنلبي ال نأ تيش

 .(هبضغأ نآ ) هلوق . ءركب وب ه:كسأن و ركب ىلأ بقانم ىف ىضاملا ةشّئاع ثيدح قو « فاکتعالا ىف هن ايب مدقت دنو
 لحأ ره ناكف ) هلوق ٠ فورحلا رخآ ءاي مث نیتامرع ینیهشکسا ةياور قو « ةدحوم مث نيتمجعم داض مم نيغب
 قحسا نبا داز ( لهآ هل منا ريخ نم كيف متركذ ام ) هلق . « سانلا غلبا ملكنا , ةشأاع ثيدح ىف ( رقوأو ىنم
 . «انياع بجاولا مكةحالو مالسإلا ىف کالب الو كلضف ركينام راصن لا رشعم اي هللاو انإ » ىرهزلا نغ هتیاور ف

 اذه الإ سالا اذه برعءلا فرءت ناو » كلام ةياور ىفو ء لووجملا ءانبلا ىلع هلوأ ما ( فرعي ناو ) هلوق

 برعلا نم كز شیرق نم ىملا اذه نأ متفرع دق و قحسا نبا ةياور ىفو نايفس ةياور ىف اذگو «شبرق نم ىحلا
 نم لوأ اوا وكت الو مالسالا اوعدصت ال هللا اوقئاف ‹ مهتم لجد ىلع الإ عمتجت ال برعلا ناو و مهريغ ام سيل
 دقو ءهجوأ لوالاو ۸ د لدب « وهد ینمهشکدا ةياور ىف ( برعلا طسرأ ۸ ) هل . « مالسالا ف ثدحأ
 لاق د ذمو: لاق هنأ قيدصلا ركب ىبأ نع نرلا دبع نب دی قورط نم جرخأ دحآ نأ ركب ىبأ بقانم ىف تنإب
 نإ ماکح لا باك ىف كح ىف لوقلا ىتأ.سو « كانم كلذ ىلع مالك-لا تقسو « شر رق نم ةا رب نا لوسر
 انه ىنطترادلا دنع كلام نع قوزرم نب ورع داز ( نيلجرلا نیذه دحأ مد تيضر دقو ) هلوق ۰ یامت هللا هاش

 بقانم ىف كلذب قلعة أم مدقتو . ةرخاقم ثردحلا اذه ىف تركذ دقو حارطا نب ةديبع نآ درب و یدیب نخاف د

 نایفس هام دقو كلام ةياور ىف اذکرم راصتالا نم ,ینیفکسا ةياور ىف ( راصنالا لئاق لاقف ) هلوق . ركب ىبأ
 ىرهزلا نغ ةتياور يف كلام نيب دقف جردم قيرطلا هذه نم هنکل « رذاملا نب باح م لاقف رارلا دنع هتياود ىف



 ثيدحلا ۸۲۰ ۱ ١6

 : لاق ىذلا وه رذنملا نب بابحلا نأ بيلا نب ديعس ىل ريخ اف بارش نا لاق » لاقف بوسملا نب ديعس ها ىذلا نأ

 لاقف . ءارزولا متناو « ءارمالا ىع : ركب وبأ لاقف د ةشئاع ثيدح ىف الوصرم مدقتو , ككسحملا !بايذج ان
 رئاس اذكهو , كانه ككاو بجرملا ري فت مدقتو « ريمأ کنمو ريمأ انم « لعفن ال هقاو ال : رذذملا نب بابا
 لوقي هناک : لاق ؟ ءانممام كلا تلقف : گانه عابطلا نب قحسآ دازو « احر رشم ةرركذملا ركب ىبأ ةميپپ قاعتب ام
 : تاتو , ةعدخ Hy ان برحلا اندعأ الار , انه هتياور ىف نایفس داز « ینعم ريسفت وهو « !متيهاد نا

 حاصر ال : رع لاق ةدا2 لاق ١ لاقف « ةداتق كلذ ىوار نأ رمعم دنع عقوو « دحار دمغ ىف نايس حاصر ال هن]

 نب ماقا لس نو حیح ربا كوس نإ لع عقود « ءارزولا نمو هامالا انم نكاو دحاو ںی یف نافمس

 ناكو رذنملا نب بايحلا ماقف ؛ ةديبع وبأو ربع و ركب وبأ مهانأف « ةدايع نب دعس ىلإ راصت الا یعمتجا د لاو دم

 مهءابآ انلتق مارقأ اهلي نأ فاخن انسكلل و مالا اذه کسیلع سفننام هقلاو اناف « دهم کنمو ريمأ انم : لاقف ايردب
 نآ « يمأ کسنمو ريمأ انم و لئاقلل لماحلا : ىناطخلا لاق « تمعتسا نا تف كلذ ناك اذإ : رع لاقف . مهتوخإو
 صاتخا و مالسالا ىف ةرامإلا ركح هفلبب نكي مل هن اكو « مهتم نوکی نمل الا موق ىلع ةدايسلا فرمت نكست مل برعلا

 مث ءارلا رسكو ءاغلا حتفب ( تقرف ىتح ) هلق ۰ ركب ابأ هموقو وه عبابو هلرق نع كسمأ هفلب الف شيرقب كلذ
 ائةفشأ ىتح د ةيريوج ةياور قو «تفخ ىتح ه كلام ةياور قو ءفوخلا وهو نيتحتفب قرفلا نم فاق
 ىتثدح هنع مي دئسإ « تاب رهزلا » ىف لهذلا هچرخآ .امف ةروكذملا قحسا نبا ةياود ىف عقود « فالتخالا

 اغلا ىلوأ نإ راصنالا رشعم 0 تاق م لاق ريع نع سارع نبا نع هللا دبع نع ىرهزلا نع ركب نأ نب هللا دبع

 قبرط نم ىئاسالاو دحآ دنع دوعتم نبا ثيدح ىف عقوو « هديب تذخأ مي داذلا ىف امه ذإ نينثا ىناث هللا ینہ

 مؤي نأ ركب ابأ مآ خلي هللا لوسر نأ نودلءت مل « راصنالا رشعم اب : لاق سمع نأ هنع شيبح نب رز نع مماع
 كيد نم دهاش هلو « نمسح هدئسو « ركب اب مدمن نأ هفاب ذومن اولاقف ؟ركب ايأ مدقتي نأ هسفن بيطت کیان «مانلاب

 دنسم ىف لبءامسالا هج رخأ ىئاطأأ ورع نب عفار قب رط نم رغآو 0 اضرأ.ىئاسنلا هجرخأ رمح نع هللا دبع نب اس

 هاسحو یذمزاا جرخأو « ديج ه انس و دجا دنع هلصاو < ل اولاقل؟ ركب اأ مدقت نأ هى رت کیان و ظفلب ربع

 نم لوأ تساا ؟ مالا اذهب نماناا قحا تساا : ركب وبأ لات و لاق دیعس ىبأ ثيددح نم هحی ىف نابح ناو
 هنء نيتلا نبا هلن ایف یدوادلا لوق ىلع در هيف ( نورجاوملا هميابو تاب ) هوق . ءاذك بحاص تملأ ؟ لسا
 ىف را لالا بحصتسا هن اکو « ةديبع وأو رع الإ ن رج املا نم ذزیح ركب ىنأ عم نكي هنأ قلطأ ثيح

 « نبرجاهملا نه عمج ممه رح هنأ < هتءياب د هلوت دعب « نورجاملا همیاب و د رمع لوف نم ربظ نکا, مج و

 نرچاهاا نم رضح نم هعبايو ركب ابأ رمع عباب الف ء راصن الا ىلإ اوهجرت مهنأ مرفلب اه مهب ارقحالت مغاکف
 ةياور ف ( راصن لا هتعیاپ مش ( هلوق . هريغو 51 وأ هرکذ 5 prie ةجحلا تءاق نيد رامز الا «هباب كلذ لد

 م « هلي لع برذأ نأ لبق هد ىلع برضذف رام: لا نه لجر یاردیو هد تزدأ 9 اب رف ةروک ذلا قحسا نبا

 یازو نواب ( انوزنو ) هلوق . املا دلاو دم نب ريب روكذملا ىلجرلاو « ساناا عب اف « هدي ىلع تبرذ

 « رکپ ىبأ بفاتم ىف ةعأاع ثيدح حرش ىف ه اب مدقق ( ةدايع نب لوس هللا لاق : تلقف ) هلو . انيثو ىأ ةد وذم

 موي نم دغلا نم ةرغألا ربع طع مس هنآ سأ ىرغأ » لاق يرهزلا نع رخآ «جر نم ماک> الا ىف ىف أ سو

 ىرابلا حنا ۰ ۱۳۲ ج ۲۴ - م
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 هاو انإو ( هلوق ءكانه ابحرش قأبو « ةم',لا ةءربلا ةع صنف « مکتب ال تءاص ركب وأو 2 هللا لور قو"

 ًارومأ 2 كلت ىف انرضح ىأ لرمفلا عضو» ىف (سآ نه) يوق ٠ یح لا لمفلا ةغيصإ ( انرضح اجف اندجو ام

 نوذ-إ نم باميق-او ةرواشاا لا2 شالا ذثنیح ترضح ین دوءآلاو , ركب ىبأ ةقباس نم ىوفأ امف اندجر اف

 ةصقلا قایس ىف سیل نکل لم وهو « هنفدو 2 یا نيرجتإ لاؤتشالا ۱م عارشلا ضءإ لءجو , كلذل العأ

 یہ ہشکلا ةياور ىف ( مهانعياب امان) هل ٠ فالختمالاب تامار عن رها ىلا دشرب رمع ليلعت لب « هب رابشا

 ةيقبو « هجولا وهو « یضن ال ام ىلع » كلام ةياور ىف ( یطرت ام لغ ) هلوق ٠ ةدحوم فلالا دءبو ةاناع

 ىذلا الو وه عباتي الف ) وق ..الجر عبات نف كلام ةباور ىف ( الجر عباب نفر هلوق . كلذ ىلا دشرت مالک. |

 اذه فو ۰ « لبقی نأ هل لح الف ةروقم ريغ نم ةرام] ىلا یعد نم و ربع نع رخآ هجو نم رمعم ةياور ىف ( هاب

 هردق ص2 ول اذگو < ذخ الا نع هنع ذوخأملا نس ترفص نإ و هلهأ نع معلا نأ م دقت ام ريغ دئاوغلا نم ثريدحلا

 اع موفلا لیلفا ثذح الو « هلقعي نم الإ هب ثدح الو, هلهأ ريغ دذع عدرو ال للعلا نأ لع هيينخلا هيفو . هردق نع

 ةميمنلا نم كلذ دعي الو ةعاجلا داسأ] هيف سآ عوفو ۰:۰ ید نم مالكب ناطاسلا رابغ] ذارج همفو . هل تم ال

 قنکاو كلذک ناك ةصقا هذه ىف عقاولا لعل و « نینحا ملا نيب هل اممجو هل ان وص هم, نأ كاذ لع نکا « ةموءذملا

 صخش ةميابم دارا نأ معز ام ىلع بابلا ىب و « هنع ليق نم الو كلذ لاق ىذا بقا مب لو كلذ نم رذحتلاب رع

 « شیرق نم ىحلا اذل الإ رمآلا اذه فرعثال برعلا ناد ركب یآ لوةا ةفااذط كلذ ىف نإ : لاقذ راصن لا نم

 نم یل وه امن] ربع راكنإ نأ ةصقلا قابس نم رپافی ىذلاو : تلق . هفالخ ز وال ىذلا ءىثلا وه فورما ناف

 هقح ىف ل تح مظدلا نأ هيفو : ال وأ ايشرق هو ضرعتب لو « نيل-اا نم ةررشم ريغ ىله صخش ةميابم دارا

 الف ىأ ءركب ىبأ لثم قانع لا هيلا دم نم کیف سیل و » رع لوقل « هريغ قح ىف لمت ال ام ة>ابلا روءالا نم

 يأ ةفص لاي فصايال سانا نم دحأ لكل كاذ حابب نأ ماع رواشت ريغ نع هتعیب ىلإ ةردابملا لاهتحا نم مزلي

 رمآ لو نم یمرا تفي هنأ اهنمو . ةريثك كلذ ةلدأو «شيرق ىف الإ نوك ال ةنالخلا نأ هيفو : باهملا لاق ٠ ركب

 خرش داع هنايب قأرس رظن هيفو « لاق اذك « ةفالحلا ى مل قحال نأ لە حضاو ليله هيفو « رامن لاب نیلسلا

 امام بجو دیس الو ام جوذ الو الماح تدجو اذا ةأرأا نأ هيو . ماكحألا باتك نم شب رق نم ءارمالا باب

 دئاج ببس هقب مل دلو ربظ اذإ هياء لملا ةماق] : ىب رغلا نبا لاقو . هارکتسالا وأ لما ىلع ةئيب ةت نأ الإ حلا

 « ةبيش نه ءطولا نوكي نأ لايتحا هيلع ركميو « راذلا ىلع ناعدلاک ةلالدلا سايق یمسب و « مارح نم هنأ اءطق معي

 الإ اماه دح ال : نویف وكلاو ىعفاشلا لاقو , ايو كح الف ةي رغ تناكو هاركتسالا تعدا نإ : مسالا نبأ لاقو

 ًأطخلا وأ هارکالا ىلءةئبرقلا ساق ول اذكو «دحأ اهركني مو هتبطخ ىف رع لوق كلام ةجح و . رارفإ وأ ةئيبب

 دحلا اهيلع بحي مآ ةيش كلذ نوکی له فالخ هاركإلا تعداف لح اهب ربظ اذإ ةيلخلا ةأرملا قیدصت ىف ىرذاملا لات

 قاس مث , هوحتو هاركإإلا ىوعدب دا أرد هنأ اياضق ةدع ىف رمع نع ءاج دق : يبا دبع نا لاق ؟ رمع ثيدحل

 ۰, یبت ةمخط لبح ةا اب اذان یک رمد عل انإ ١ لو ةريص نب لازتا نص ةرسملم نب كلما دبع نع ةيهش قيرط نم

 نم ىرذأ اف یضمو ینیکر دق لجرو الإ عظقيقسا اف تع مث لصأ ليللاب تمقن سأرلا ةليقث ىلا : تلاقف اهأسف
 اماو ؛ ام لبق هارك الا يرغد يف قدصلا لبا اهتم ىفرع نم نأب ممنعب عجو ؛ دا اهنع اردق لا « وه
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 لدو « ةموتم تااك نا امس الو الف هاركإلا ىلع اهغم ةنيرف الو قدصلا الو نيدلاب فرمت ال ىنلا دلبلا ىف ةةورغملا

 نأ ةارلا تعداف هيف هژام لخدف جرفلا ريغ ىف ءىطو نم نأ ىجابلا هنم طبنتساو « لوحلا ناك وأ , هلوق لدب ىناثل
 هسكعو « كلذ لثم زاوجل ىلبح ىلد مجرلا بجو ال هب قحل ول هنآل . هب فرتمي مل اذإ هب یتحاب الو لبق ال هنم لولا

 باجأو 0 دووججا لوق وهو ةا هذه لثم لاتحال دح لوحلا درجع لبما ىلع بمجال نأ یطتفب اذه : لاقف هريغ

 وهو مجرلا هيف بجو انز نم ناك اذإ لبحلا نأ « ىأز نم ىلع قح مجرلا »: رع لوق نم دافتسلا نأ ىواحطلا
 ىنأ اسا رع نآل هيأ لات> الا مایف عج لوحلا درج“, مچرت الو « ىلز نم هن وک تو نم دبال نکدو  كلدک

 . كلذ حلا اهنع أردف ةیان ىو امكر الجر نأ تريخأف كركبب ام اأ ف کیت یهو تاز اهنا اولقو لبما ةأرملاب
 یرب ال نم دمتعا امتاو « هم نوكي ال ءىثلا يسقو ؛ فارتعالاب لبحلا لباق رمع ناف « هما قخي الو : تلق
 علطا نم نأ هيفو . لعا تاو ةيدلاب عفدي دا نأو « قاع ىز نع سيل هن اب لامتحالا مايق لبحلا درج: دحلا
 نابع نبال حقو اک « ةريصإ ىلع هم اذا نوکیا الاجإ هيلع هريغ ماي نأ هلف هثدمص نأ مامإلا ديري سآ ىلع

 امهف « ترقاسادف عرشلا دوهأ نأ هدنع لصألا نآل سابع نبا ىلع ديعس ركسأ امو . ديز نب ديعس عم

 عميس هتأب هلعل هل كلذ نایب نع سابع نا تكس اماو « اهلع اعيرفت نرکب ا۶ا كلذ ذمب ثدحأ

 ناحجر هب راثا مذ ناكو ارمآ ىثخ اذا ىأرلا ىف مامإلا ىلع ضارتءالا زارچ هيفو . روفلا ىلع رع نم كلذ

 فرع نب نمعرلا دبع قاتال مرفلاو ملا نوصو ھل ةنيدملا لما نآ لع 4ر لدتساو « مانإلا هدارأ م لع

 قحتليو « رصعلا كلذ لهأ قح ىف حبت وهو « هرقأو لاطب نبا هاکح ايف بلبلا لاق اذك , كلذ ىلع رعو "

 ثحلا هيفو . درفدرف لك ىف الو لب رصع لك ىف كلذ رهتسإ نأ كاذ نم مدا الو , كلذ ىف ماعاض ننام

 . هيف فرصتي الو ةظفاب هدررپ ناك نا الا غيابتلا مدع ىلع مهفيال بره ثور هميفو هظفح نم ملا خابت ىلع :

 هنأ ىلا راشأ هنأ ةبج نه مجرلا ثيدحو ینارآ نع اویغرتال د ثيدح رمه داريا ةيسانم نأ ىلا باهملا داشأو
 هل نيزت اني لهعي وأ لوتیف هيف ةيأرب دوستي الو « ةنسلا وأ نآرقا نم هيف صن ال ايف عطقي نأ د-ا] یفیلپ ال

 باتکماا ىف هيد اصوصنم ةمامالا حاصإ نم طرش دج مل ام انالف تعياب رمع تام ول د لاق ىذلا عطقي اك « هسفن
 لأسي نأ هيله بجاولا ناكو « قرافلا دوجول سايقلا أطخأف ركب ىبأ ةصق ىف عفو ام هل عقب نأ دارأ ام ساقف
 ءابالا نع ةبغرلا نع ىجلاا ةمأو مجرلا ةصأ رمع مدقف « هيلع هنولدي اع لمعي و هنع ةنسلاو باتكلاب معلا لمأ
 صوم كلذ نکا , امهتوالت تخ فو امبكح رتساو هللا لزنآ اء اناک ناو ولتا| باتسكسلا ىف نیصوصنم ال و

 لاط نإ یثخآ » هلوق قو « هك خسن هت والت تخسأ ءیش لك نا لصالق الاو ؛ كلذ ىلع علطا نم معلا لهأب

 ثيدحلا اهأو ؛ لع ريغب ليوأتلا ىلا لیبساا لاوجلا دجيف نمرلا رورم عم ملءلا نموردىلا ةراشا « نامز سانلاب
 نرفلا لهأو ةباحصلا ماهتها هيفو : لاق « دلبج مل ىثخي ام مبيع ىلا ةراشا هيفف «یتورطنال » رهو رخالا

 الثل عن اما ةدايزلا نل « ىلوألا قيرطب صقنلا عنم اذدكو  فحصاا ىف ةدايزلا نه عنلاو نآرقلاب لرالا
 پک نب "ىبأك فال نء لقن ام لک ناب رشي اذهو : لاق ؛ دشآ هضم, حارطاف هنم سال ام نآرقآ ىلا فاضي
 ىف ناك كلذ نوكي نأ لمت : لاق ؛ هوو ريسفتلا لیبس ىلع ىه امنا مامالا ف تسيل ةدايز نم دوعسم نبأو

 ليلد هيفو. فحصملا يف تبث اهنأ ىلعال لقنت تاءاورلا كلت تقب و مامإلا قام يلع عاجإلا رقتسا 9 سالا لوأ
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 ةجحلا مولع مفید مرظانیو مولا هج وتو نأ قلا سالا لاثتما ىلإ اوج ال نأو ةف موق نم یشخ نم نأ لع

 ىلإ انبي اوقاطنا : اولاقن نررواثذ نورجاملا عونجا » لاق هللا ذب,ء نإ ملا اد نم یاسالا جرخا دور

 ركب نآ كي ذخا 9 6 ناحلصب ال اذإ ديغ ى نافيمف رع لاقف « ريمأ نمو ریمآ ذم )ولاةف ¢ راصنالا انئاوخإ

 ؟ امه نم ,راذلا ىف امه ذا هبحاض نم ؟ 4 انعم هللا نا نزح ال ) هيحاصل لوقی ذا ةثالثلا هذه هل نم : لاقف

 ابدآ !a4 ىلع هل ود وه نم لو حضاوتی نآ ردقلا ریکلل نآ هءفو ابلمجأو ةعبب خا نالا هعر اب و هعيايف

 نم رثك أ نيباسلل نوکی ال هنأ هيفو . عفتع مل كدي طسبا هل لاق ال رمع نأ هيلع لديو « هسفن ةيكزت نم ارارفو

 ىلد بحي ىل مامإلا دنع هريغ فذق نم نأ ىلع هب لدتساو « ةنتف هئاقب ىف ىثخ نم ىلع ءاعدلا زارج هيفو . مامإ

 نإ مامالا ىلع نأ هيفو . رتسلا ديرب وأ هفذات نع وفعي نأ هل نال فرذقلا هبلطي ىتح د-لا هيلع مقي نأ مامإلا

 ىبأ لوقب ةميشلا ضعب كسمتو « مهب عاقيإلا لبق مرذحو مرظعيف مهنأي نأ دوذح ىف عرفولا موق نم یثخ

 باوجلاو ¢ ةدالخلل هفاقحتسا الو هتمادإ بوجرو ددعا نكي مل هناب ۰ نياجرلا ن ڏه دحأ جا تاضر دا و کی

 ندم ناک ناو ٠ لضافلا دوجو عم لوضفاا ةماما هز وجل یائاو 0 م اء ضا و ناک كلذ نأ اهدحأ : هجوأ نم

 ردق ول هنأ ىلا ةراشالا كلذب دارأف همدقتب نأ ىضري ال اممم الك نأ لع هنأ كلاثلا . هريغل عربتي نأ هلف 4 لا

 ذا ناك ةديبع ىفأ نوكل رمع فاختسا توا هرض> ال مث نمو « اموف ارهحزم الا ناكل كلذ ىف لخدیال ةنأ

 لاهتجالا ةع ىلع« لا قاء برضتف مدقأ نرو ربع لوق لد دقو « | محتغب الغ اشم ماعلا لهأ دابج ىف اثاغ كاذ

 هعوچر و هرشنسا 1 ناو اصوصش وأ امومع عمتي مي ةءاملا ةحاصملاب مامالا لع ىأرا ىذ ةراثا هما و. روكذملا

 دقو ‹ ادحاو نوكي نأ مامإلا طرش نأ « نيلجرلا نيذه دحأ و ركب ىبأ لوقب لدتساو. باوصلا حوضو دنع هيلا

 لتق نک هولمچا ىأ هولتقا دعس قح ىف رع لوق یف ىباطخلا لاق اذكو . لق نكر يصيف هنع ضارعالاو

لو «ةداح نام اممم لحاو "لك اودلجحاف ىلازلاو ”ةينازلا  نایندیو نادنج نا ركبوا بسا د ۳
 ا

 ىنازلا . نينمؤال نم "ةفئاط امهماذع دیش ؛ رخآلا مويلاو لاب نونمؤت مك نإ هللا نيد ىف ةفأر امهب کات

 نبا لاق ( نيغمؤلا ىلع كلذ مكحو « كرشموأ ناز الإ امحكتي ال ةينازلاو « ةكرشم وأ ةيناز الإ حكسني ال

 دحلا ةماقإ ىف ةفأر : ةيبيع

 نب هللا دبع نب هللا دیبع نع بارش "یا ان ربخآ زيزعلا دبع انث دح ليعامسإ نب كلام شرم - ۱

 € ماع بیرفلو ام رج نص و نمیف اد "یبلا ترم 0 لاق ىئبلا داخ نب دز نع 2 ۳9

 1۳ م 0 برع باطلا نب رج نأ ريب لا نب ۶ رو 2 باهش "نبا لاق — ۴

 € ةا كالت
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 « هيلع دا ةماقأبو ماع ىننب نصح لو ىنز نميف ' ىفق لب للا لوسر "نأ هنع ا فر ۶ ر ةربره

 ن یشآ قب رط نم ةبش نآ نا هچرخآ ريخ ظفل ةجرا هم ( نایفنی و نادل نارکسبلا باب (

 ناجرب نابیااو » ظفلب ةدايزلا رذ: لانا جرخأو «ناجربو نادلي نابیثاو هدازو هلم بعك نب 0 قورتم

 نار Çl ه قورسه نع شعألا نع یررثآ نع قازرلا دع جارو ناجر مث نادلحي انس اغلب ناذللاو

 تمدقت دقو حیحصا لاجر هلاجرو « نايجرب ۴ + نادل ناخیهااو ٠ نادل الو نامجرب ناييثلاو « نایفیو نادل

 ىازلا ۴ ىلع قافنالا ۾ عاجالا باتک» یف رص نب دم لقن و « نصحلا مجد باب م ىف ةدايزلا هذه ىلا ةراشإلا

 هركذأسو «خونم هنآ یواحطاا ىعداو « فسو وبأو ىليل ىبأ نبا مهنم دوپا قفاوو « نييفوكحلا نم الا
 ىرطلاو دوادو ىروألاو ىعئاشلا لاقز بيرغتلا نولثاقلا فاتخاو ۰ ىف“ الو ةمآلا ىلع بیرت ال باب » یف

 ةیوو ةيرحلاب هدیقو كلام لاق هبو , ةيروكذلاب ىفالا یعازو الا صخو , قیفرلا نهال ىعفاشلل لوق ىفو « میمعتل اب
 هیفا ةدم هتعفنم هعنل SU ةبوةع ديعلا قا ىف نأب ةيرهلا طرش نم جتحا و . نایاور رجأ نعو . قحسا لاق

 : رذناا نبا لاتو . دملا نم دابجلاو جملا ضرف طقس مث نمو « ىتاجلا الا بفاعيال نأ یهتقی عرشلا فرصت و

 نيبملا وهو « ماع بیرذتو ةئام دلج هياع نا : لاق مث هللا باتکی هيف ىضقي هنأ فيسملا ةصق ىف قلي ىنلا مسفأ
 ؛ اعاجا ناكسف دحأ هرکش ملف نودشارلا ءافلخلا هب لمعو « سائلا سودءر ىلع كلذب ريع بطضو . هللا با کسا

 0 مايأ هال ىلا لیتو ؛ هال ةفاسم طربفا ليقو « مامالا ىأر ىلا وه ليقف : اهلا قش ىلا ةفاسملا ف فلتخاو

 هيلع قاطني ام ىلا لرقو « ليم ىلا ليو < لمع ىلا لمع نم لسیقو < ةلبا و موب ليفو « نيموب ىلا ليقو

 ةمآلا ىلدع بيرغت ال و باب ىف هيف ثحبلا قأیسو < هيلا نی ىذلا ناکسلا ف سبحلا ةيكلاملا طرشو. ین زا مما

 ا« اهوعيب د هلوقب طئاس ةمالا ىفن نأب الصأ نا طوةسل ىواحطلا جاجتحا لالدتسالا بيجع نمو «ىفن الو

 عم الإ ةأراا رفاست ال ١ ثيدحي دك أتي و « اهانعم ىف اهنأل ةرملا نع طقس ةمآلا نع طقس اذاو : لاق هری رقت فیس
 مودعلا نأ لد ىنبم وهو لاق !ذءك ءلاجرلا ىلع نوكي نأ نا ین ءاسنلا ىلع نوکی نأ نتنا اذإو : لاق « مرح ىذ
 ةثام اهتم دحاو لک اودلجاف یارلاو ةينازلا ) هلو ۰ ادج فيعض بهذم وهو « هب لالدتسالا صخ طقس اذإ

 دارااو ( نين ها ) هلوق ىلا ةعركةياور ىف قاسو « رذ ىبأل اذک (ةألا هللا نيد ىف ةفأر امم مذخأت الو ةدلج

 «نصحا ريغ وهو ركسبلاب هصاصتخا ىلع ةب دعي نم عاجإلا ماقو , هللا پاتکب تباث دل نأ ةبآلا هذه رك ذب
 هلوقل رباتااب صتخ كلام نمف دلجلا ةيفيك یناوفلتخاو « نصحا مجر باب » ىف نصحل نايب مدت دقو

 انرلا ىف دلجيو « مار لاو هجولا قتی و ءاضءالا ىلع قرفي : هريغ لاقو « كربظ ىف دلج الو ةنيبلا » نامللا ثيدح ىف
 درج ال : روث وبأو قحساو دحأ لاتو . هب أي هیلعو فذق قو « ةدعاق ةارلاو ؛ ادرج ۱6 زيزءةلاو برشلاو

 باوجلاو « دحاولا ري نآرفلا ىلع دازب ال : !ولاةف ةيفنحلا هب كتف رك ذ یفنا الا ىف سیلو . دحلا ىف د>أ

 زاوجو ةبةبقلاب ءوضولا ضقنک هنودپ لب هل« اولمع دقو ؛ ةباحصلا نم هب لمع نمو هق رط ةرئكل ر ورشم هنأ

 اوذخ و اعوفم تماصلا نب ةدايع ثردح نم مم جرخأ دقو ؛ نآرقلا ىف سیا ام كلذ ريغو ذيينااب ءوضولا

 جرخآ و «مجرلا و ةثام دلج بيثلاب بیثلاو : ماع بيرغتو ةئام دلج ركسبلاب ركسبلا : الیبس ن هلا لعج دق « ىنع

 قاللاو ) لزت امل : تشاع تشاع ناو تنام تنام نا توببلا ىف نسب نك : لاق سابع نبا ثیدح نم ىناريطلا
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 وأ ترملا نهاقرتي ی توج ىف نهركسمأف اودرهش ناف منم ةعبرأ نہاد اودې شتساف نان نم ةشحافلا نيزأي

حاو لک اودلجاف یارلاو ةينازلا ) كلزت ىتح ( اليبس نه هقا لمي
 ةنيمع نيا لاق ) هلوق ٠ ( ةدلج ةئام اهيئم د

 یرج هيلعو ةليقث ةيئاتو مالب « هيلع نبا میضعبل و میطعبل «قد طتسو رثكالل اذک ( دا ةماقا ىف ةفار

 هريظن عقوو : تاق . ةنييع نب نایفس ريسفت ىف ءآر هنأ هحرش ىف ىاطلغم رکذ دزو « دیتملا لرالاو لاطب نا

 دعب دازو هيلا حي دنسب دهاجي نع ةيش ىبأ نبا دن
 دجلا لطي دارملاو < لطب الو ماقي » دا ةماإ ىف لوز

 ءازتجالا دحأ نع رذنلا نا لقن ( ةفئاط امماذع دبشيلو ) ىلاعت هلوقو ؛ ىنممو اددع هصقن وأ الصأ کرت

 نءو « ًابلع دازام ةعبر نهو « ةءبرأ ىعفاشلاو كلام نعو « أال ىرهزلا نعو « نیا قحسا نعو « دحاوب

 نع فەن نا ) هلوق ف بمک نب دمحم نعو « لجر اهاندآ دهاجي نو هدین اسأب ةبيش ىلأ نا لةنو . ةرشع عملا

 هاج ام دحاو لاری لوأ ىف ىتأيسو « ئالا یره رلا نعو « نانثا ءاطع نعو ء د>او لجر وه : لات € نم ةفئاط

 هديز نع ) هلوق ٠ نوثجاملا ةلس ىبأ نبا وه ( زيرملا دبع ) هلوق ۰ ( اولتتقا نيئمؤملا نم ناتفئاط ناو ) هلوق ىف

 ىلع ام مهتقا و اياك فرسه ةصق قايس نا نمو ةرب ره یآ رکذ دنساا نم ز زملا دبع رصتخا اذكه ( دلا نا

 دیه هب ثدع ال هرصتخا بارش نبا نوكي نأ لمتح و « ماع بيرغتو ةثام دلج نص لو ینز نهیف ساب د هلوق

 یدبم نب نحرلا دبع قيرط نم کالا ةارر ىف عقوو ۰ ضفاخلا عزت ىلع بمن اب «ةئام دلج » هلوقو « نيزعلا

 نا » هلوقو « ماع بیرغت و ةئأم دلجي نم مو یز نمیف مآب هللا لوسر تد » ظفاب زيرعلا دبع نع

م عمسإ مل ةورع نژ عطقنم وه ( باطل نب رع نأ ) هلوق . دوکذاا دئسلاب لوصوم ره « بابش
 هنكل « رگ ن

ياور نم ماحلاو 4عزخ نآ هجڪ و ی ا-1)و یذمرتلا هجرخأ رخآ هچو نم رع نغ تب
 نع رب نب هللا درع ة

 برض رمع ناو « برغو برض ركب ايأ نأ و « برغو بر لَو ىلا نأ د امهنع هللا ىضر رع نبا نع عفان

 ةنع هوور ر نب هللا دبع بامصأ رثكأ نأ ىذمرتلا ركذو , هزء سيرد] ن, هللا دبع ةياور نم هوجرخأ « برغو

رلا درو دار ( ةنسلا كلت لزت مل مث برف ( هلوق ٠ رمعو ركب یا ىلع ةرقو»
 برف ىت> » كلام نع هتياور ق قاز

 ىف ليعاءالا دسنع عقوو ( ليقع نغ) تيلا ةياور ىف هلوق . ةنيدلا لهأ ىنعي كلذ سان كر مث « ناورم

 زیزملا دبع ليقع فلاح اذکم ( بيسملا نب دیعس نغ ) لوق ۰« ليد ینادح د ثيألا نع دم نب جاجح ةءاور

 ىرهزلا با عیج ذيزعلا دبع قفاو دقن فيسعلا ةصق نم آرم نا اذه ناك ناف ىرهزلا خيش ىف ةلس ىبأ نإ

 ليقع لرق حجا رلاف رخآ ارد ناک ناو , بوما نب دیعس ال ةيتع نب ها د.ع ن هقا دیبع مدنع هخش ناف

 زیزعلا دبعل انارم رخالا ییدرلا یرزلا نع لرقد یور دق نکا « زيزملا دبع نم یرهزلا ثيدحل ظؤحأ هنا

ع ىلا نبأ رذصم مچ مْ ةلم < نيبح قيرط نم قاسللا ا.مجرخآ
 نيثيدللا رکن باہ نا نع ليقع نع ثيآلا ن

 ناو « هنع بيم لا نب هیعس ةياور نم ةربره نا ثيدحو هلع هللا دیبع ةياور نم دلاع نب ديز ثبدح ءالولا للم

 ( هيلع دا ةماقابو ماع قاب ) هلق . ةفادنع ظافل اب ةعاج نو ثيدحلا هل هنم رکنا ال ثب دح بحاص بارش

 ند د# نب جاجح قیرط نم ليعامسالا هجرخأ اذکو هيلع دحلا ةماقإ عم اماع ىفذي نأ ه یاسفلا ةياور ىف عقو

ارر ىف ركذ ام دملا ةماقاب دارااو عم ىنم؟ ديكب نب یح ةباور ىف هاب نأ فرو , هسالا
 ةلاملا دلج زب زءلا ديع ةي

 نم !هرچ سیا هناو ريزعت نا نأ معز ن٠ ةياورلا هذرب كم دقو « نآرقلا صاب امنوا دا اماع قاطأو
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 هسلع نأ 2 ىذا ظا نم فوسعلا ةصق ىف عرمتلا عفو دقو ؛ اضءب هضقب رعي ثيدحلا نأب بيجأ ويدملا

 ةءاكح نم حجرا ومف ءظفل ىف هيوار ىلع فلتخم ملو « هدح لک رک ىف رهاظ وهو « ماذ بيرغتو ةثام اچ

 نأ هرب او هرمیات ىف بارش نا ىلع فلتخا هنأ عم ًادحاو بابل یرد> نرک دور امو . فالتخالا عم یاحما

 اور رخآ نا و ره ىبأ شب دح ىف ل.ةء دنع تءقو دلاخ نإ طز ثیدح ىف زيزولا ديع دنع رمع نع یا ةدايزلا

 « ریش ىلإو ةرمبلا ىلإ ةبدلا نم یاد رمح ناكو بارش نبأ لاق » ىليعامسالا د'ع املا ترشأ ىلا دمع نب جاجح 1

 اذ سه نم ىل ررح ىذلاو . دية ال كلذ نأو مامالا هاریام بسحب قنلا ىف امرقو ةفاسملا دعب ىلإ ةراثآ هيفو
 ىبأ نع ةبتع نب هللا ديبع دنع ناك ثيدملا لصأ نأو فیسملا ةمق نم اراصتخا بابلا ییدح ىف نأ فالتخالا
 دزء ناكو « رامتخاب دلاغ نب دز نع هلع ثدح اعرز همای اء هب ثدحي ناكف اميمج دلاغ نب ديزو ةريره
 الخ ريزمتلاو دا نيب عملا زاوج ثيدحلا قو . لغأ هلاو راصتخاب هدحو ةر ره ىنأ نع بوسا نب ديعس
 مف نالخ نصح مل ىذلا تازلا قدح ىف ینلاو دلجلا نيب عملا زارجو « دما ةماظأ عم د لوق رهاظب ذحأ نإ ةيفنحلا
 ريذب داجلا امف نآل رولا ةيآب خوسنم ىنالا هيف ینلا ةدابع ثيدح نأب مرضه جتحاو . دح میم نإ اءاق نإ اضيأ
 ىف ام صفن ناز لكقح ىف ةقلطم دل لا ةيآ نان « پرفآ سكملا ناب و « خیراتلا توبث لإ جاتح هنأب بقعتو « ین
 ندو؛ كلذ مجرلا نم اهولخ نم مزمل | اک هتیغورشم مدع قلا نە رونا ةيآ ولخ نم مزلي الو , بیا ةدابع ثردح

 ابأ نا فيسعلا ةصق لع ةمدقت» یهو كفإلا ةمق ىف تناك امنآل رونلا ةيآ دعب تناك فرمما) ةصق نأ ةيوقا ججحلا
 نامزب كفالا ةصق دعب رچاه اعاو اهرذ> ةريره

 نيئنغلاو ىماملا له نا اپ - ۳

 4 ”ىضر سابع نبا نع » 1 رك نع ۳ ات دح .ماشه ان لح ما ربا نب مام اش — ۳۵

 جرخأ« موب نم مهوجرخأ : لاقو ءاسنلا نم تالجرتملاو لاجرلا نم نيئنخلا ي بلا نمل : لاق امهنع
 « انالف "مع جرخاو 6 الف

 نم تباث هنأ نيبف براحملا ريغ ىلد ىلا ركذأ نم ىلع دا دارأ تاک ( نيئخلاو یماماا لهأ ىف باب ) هلوق

 قإرطب ةرييك نأ نايف هعوقوف ةريبك هام عقي مل نم ق> ىف تبث اذإو يراها ريغ ق- ىف هدعب نهو 2 ىلا لمف
 . حاکشلا رخاوأ ىف «ةأرملا ىلع ءاسنلاب نیهیشتاا لوخد نم ىهتبام باب و ىف يذلا طبض مدقن دقو  ىلوألا
 باتك ىف هدنس ىف ماشه ىلع فالتخالا نایب مدقت دقو » ريثك ىبأ نبا ره یحو « یاوتسدلا وه ( ماده ) هلوق
 ظفل طقس ( انالف رمع جرخأو ) هلوق . هحرش ةيقب عم « تویبلا نم ءاسنلاب نيهشقملا جارخا باب » ىف سابلا
 لاقو , هلوف دعب هيذ یراخبلا خيش مهاربا نب لم نع ثيدحلا دواد وبأ جرخأ دقو « رذ ىبأ رهغ ةياور نم رع
 ةاو رک ماشه نع ةلاضف نب ذاعم نع سابللا ىف مدة« نیلا ىنمي !:الفو انالف اوجرخأو ىت ومب نم مرجرخأ
 نم عقلي یا هاغن نم مما كانه تركذو « ماشه نغ هريغو نوراه نب درب نع ذحأ دنه اذکو ۰ انه رذ ىبأ
 نب ديلولا قیرط نم « ىنيادملا نسا ىبأل نهبرغملا باتک » ىف تضقو مث ء رع هافن یالا مسا ركذأ او ةئيدملا
 ةئيدملا نع جرخاف ۰ یرمعل تنأ : لاقف هب اعدف ( ةنداا لهأ ندحأ بورڈ وأ نولوةب امرق رع م لاق ديعس
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 نب را رمع اب تچرخآ ثیح ةرصبلا یاف ىنج رخت تنك نإ : لاقف
 فو جاجع تم يمت ةصق ركذو « جاجح

لا ىلا ءاسنلا عم جر ناكهنأو ىلا ةدمچ ةمق قاسو < ةرومشم
 ىلإ ةازذلأا شعب بک ی ح نول ثدحتو ميقب

يمأ نأ لسم نب ليعامسا نع برا 3 مه نعو « هج رخ اف كلذ وكشي سعف
 اناك م زم ىلوهو ىدسألا درزا نإ ة

ةصقأأ هذه ىف ريسفتاا نکمیف  نیعمو موا صصق ةدع رکذ 2 ‹ ره امج رخأف ةر داب ماعطأا نا رکتح
 ضءيب 

ق ىف عرش اذإ ىلا نأ ىلا یتارلا ةجرت بقع ةمجرتا هذه دار ىراخبلا راشأ : لاطب نبا لات . هال وم
 ینآ نم 

لوأ لوح همفأم ینآ نم ق> ىف غرشإ ناللف اف دحل ةيصعم
 ضراع نم ی هب درپا سا اب ةّساثلا ةئسلا دك أ ۱ ى

 نوهشأملا نیذخاب دارا نأ ىلع هب لدتساو . ضراعم الب ةسلا تيقب ناسابق ضرامت اذاف « سارقلاب ةئملا

 نأ رثكألاو « هيف فاتخم هدح نأو بقا و ۽ یدال هجر بچو نمو « مجرلا هد> كلذ ناف « وب نم هاسنل اب

 لو « ظقف یف طق هيشنن ناک ناو < ناه>الا هيف رو متال
a ینو دلج هءلع تدث ناف , یارلا ّح هک 

 هيف تأي مل حيدصلا شرب درا اذو ناو 4 لوءفلا و لعافلا مجر لا رئال لولا فض ىلإ ةراشإ ةجرأا ىف نا

 نم ةواد وبأ جرخأ دقو ‹ یو ناک هنأ للي ىنلا ممجرآ نا دحأ نع ید ل هن 9 رظن اذه فو« ىلا الإ

 لف ؟ اذه لابام : اولاقف هملجرو ةب دی بضخ ىلإ تا ینآ 2 هللا لومر نأ و ةراره نا نع ماه ىلأ قرط

 لع هللاو نونلاب ینه < عيقنلا ىلإ یننف هب صف « ءاسنلاب هبشلی

 هنع باغ لا .ةماقإب مامإلا ري أ نم ساپ - ۳ ع

 ىبأ نعد هنا ديبع نع "ىرهأا نع رباز ىا نا ايثدح ىلع ی ما اشو - ۴ ۸۲۵

فا للا لوسر اب : لاقف "سلاچ وهو هک یباا ىلإ ءاج بارعألا نم الجز نأ رهاخ نب دیزو ةرره
 باتكب ض

 وتأرماب ينزف اذه ىلع فیس ناك ینبا نا « ا باتكب هلا لور اي هل ضنا « قّدص : لاقف هصخ ماقف « هقلا

 اج یبا لَك ام نأ اوعرف ملا لهأ ”تلأس من « ةدياَوو منا نم ةئاع تيدتفأف ۾ مجرلا یبا ىلع نأ ىنوربخأف

ىسفن ىذلاو : لاقف ۰ ماع ب رشتو رئام
نل امآ 6 1 باتکب اکنیب نيضنأل هديب 

 یەو ¢ کاواع ور ”ةديل ولاو م

ما ىلع دغاف ا ي تا امأو : ماع بیرفت و ةنام ناجح كنبا
 «اپجرف 7 ادعا 6 ام راف اذو ةا 

 ىلوألا ناكو « قاق بيكرتلا اذه ىف : ىنامر كلا لاق ( هنع ايئاغ دملا ةمانإب مامالا ريغ مآ نم باب ) هلوق

 رخآ ىف ىنعي « دعب مجرت دق : لاطب نا لاقو . لا مامإلا هرم نم لوقيف ريمضلاب « ريغ , ظفل لدبي نا

 نآ ل رمو « لق اذاك دحأو نيةجرتلا ىعمو ۶ ايئاغ دا برم. الجر مامالا ساب له 0 دودحلا باوبأ

۹ ايئاغ لوألا ف هلوق نأ ةبج نم ار افت امهتوب
 ىذلا نم لاح رخالا قو 6 دولا م ىذلا وهو رومأملا ند لاح 8

ةصق ف دلاخ نب ديزو ةر ره یآ كثر لوس ركذ مث ۰ ديلا ةيأه مامی
 هلوقو ۰ ام رق قوم ه>رش یم كلور فروسعلا 

 وه ل اما قام ر كما لا « ینبآ نإ « هنأ باتک هللا لوسر 1 هل ضقا ؛ قدص : لاقث همصخ ماقن 5 ةياورلا هذه ق

یارعآ هاچ » حلما باد ف عقر هال 6 همصخ ال یارعالا
لا باتکب انثي ضقا ها لو-راب لامز 

 همه ماقل هل

 وه اننیب ضقا لات یذلا لب : تلق ,  انيس ناك ینیا نإ : فارع ]۱ لاقن « هللا پاتکب انیب ضقا قدص : لات و
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 اننيب ضفا : لاقف هنم هةفأ ناكو ةمصخ ماقف و انزلاب فارععالا پاپ ىفابيرق ةيضاملل ةياورلا ىف « فيسعلا دلاو

 روذنلاو ناءالا ق كلام ةياور تمدقتف « روما هةفاوو ةنييع نب نايس ةياور هذه « ملا یل نذأو هللا باتکپ

 لسم هجرخأ اذكو دحاولا ربخ ىف ةزح ىبأ نب بيعشو ناسيك ن حلاص ةيارر ىتأتو طورشلا ىف ثيللا ةباورو

 « بئذ ىبأ نا لع اذه ىف فالتخالف كلذ عمو « ثيالا ظل ىلدءةاسو رمعمو ناسيك نب حلاصو ها ةيارر نم

 ید نب مدأع انهو سارا ىبأ نإ مدآ بئذىبأ نا نع حاصلا فهل ىوارااف , حاصلا یو انه یرهرلا نع هاور هنأ

 دمتعلا وه اذهو ىلع نب مدا قاارف بئذ نآ نبا نع نوراه نب دز قبرط نم لیعاممالا هجرخأ دقو

 كلذ شياو « فمولا اذ-م افصتم نیمص نم لك ناك نإ الإ ةدايز « ىنارعألا لانف و مدآ ةءاورىف هلوق ناو

 لا هللأو ٠ دسر هيب

 تكلم اف تانمؤال رتانصحلا کنی نأ الوط کنم مطتسإ مل نمو ]ل ىلاعت هللا لوق ساپ - ۵

 نهرو يوناو ا ناب نهوکحناف ؛ ضعب نم کضمب عناعاپ لعأ لاو تانمؤملا ایت نم عن أ

 ىلعام فصن نملعف ةشدافب نيتأ ناف نصحأ اذف « نادخآ تاذختم الو تاغاسم ريغ تان محم فورملا

 ( حر روفغ لاو کل ”ريخ اوريصت نأو کنم تملا ی نل كلذ , باذعلا نم تان
 رذ یا اذك 4 بالا تائءؤاا تانصحمنا مكي نأ الوط مكسنم مطت-ب مل نمر ) ىلاعت هللا لوق باب هلو

 داصأأ رسکب نآرقلا ف ( تانصحملا ال "یرف یدحاولا لاق ( محر .رفغ هللاو إل هلوق ىلإ ةي رک ةياور ىف قاسو

 (نصحآ اذاف ) ءىرقو ؛ امزج حتفلابف € مكيناعأ تكملءام الإ ءاسنلا نم تاذصحار ١ ىلاعت هلرق ین الإ امحتنو

 لاقف « ةمالا ناصحا ىف فاتخا ؛ هريغ لاقو « مالسإلا هانعم حتفلاب و خوزتا ءانم» مضاابف « حتفلابو مضلاب
 ليعامساو ديرع وأ هرمأو « يوذتلا اناصح) ةفئاطوو سابع نبا نغو ؛ قتعلا ليقو « عج ورتا اماص>] رثك 1

 : لاق « نلسآ اذاف هدعب لقب نأ دعبیف ( تانمژلا کنایتف نم ) ىلاعت هلوق ةبالا ىف مدقت هنأب هل جتحاو ىضاقلا

 : لاةف سابع نبا هب. ذخأ دقو « تنز اذا دملا اهله بحي ال جورتت نأ لبق امنآ هموبفم ناك جوزتلا دارملا ناک ناف
 وهو « مالس نب ممافلا دیبع يآ لوق وهو « نيم الا نم ةءامج لاق هبو « جوزتت نأ لبق تنز اذ] ةمالا ىل د> ال

 نکا نسج هدزس و « نه ی كح ةمالالع سوا » سارع نبا ثبدح نم ین !ريطلا هچرخآ le جتحاو ؛ ةيمفاعنال هچو

 ,خوسنملاو خ-انلا » ىف نيهاش نیا ىعداو «هريغو ة4 زخ نبا مزج كلذب و هفقو حجرآلاو هفقوو همفر ىف فلتخا

 درداا | ومیقا » ىلع ثيدح هضراع دقو معي مل وهو خیر ىلا جات خذا نأب بقءتو « بایلا فيد خ وسأم هنأ

 نکا « فوقوم نأ حجارلاو « هفقوو هعفر ىف اضيأ فاتضاو ۾ نىم 1 نەو ei نصحأ نم مئةرأ ىلع

 مالسالا ىلع ةيالا فو حيوزتلا ىلع ثيدحلا ف ناصحإلا لمح اذآو « ىوقأ هب كسقلاف همفر ىلع لدي ملم ىف هفايس
 ىف ملا نأ ديفي ناصحالاب دييقالا هريغ لاقو « دلجت ناصحالا لبق تنز اذا اآ ةنسلا تنيب دقو ء عملا لمح
 ةيكملاو « ةئسلا نم ناصحالا لبق اهانز - و باكا نم ناص>الا دعب اهانز عج ذخاف « مجرلا ال دلجلا امق>

 املاح لک آ ىف دلجلا ىلع صن نوکر نأ لهتو : قوا لاق . ابةح ىف دلجلا كح رهتساف ف منتي ال مجرلا نأ هيف

 دلجلا اماع نأ ةئملا تنيب دقو 2« جوزتن مل اذإ مع دل لا طاقسا ةدارإ ىلد ال اع مجرلا طوق ىد لد وا

 ىرابلا حتت + ۱۲ ۲۱ - م
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 ديدشللاو ةمجملا رسکو ةرمحلا حتمي ( ءالخأ نادخآ تاذختم الو « ىناوز تاغام يغ ) لوق . نصحت ) ناو

 ةحاط ىلأ نب ىلع قيرط نم متاح ىلأ نبا هچرخآ دقو « هدحو للسما اور ىف تبث ريسفتلا انهو , لیلخ عج

 ركب ندخ عج نادخالاو ؛ انزلا ءامسأ نم وهو حافسلا نم ذوخأم ةا عج تا اسملاو « هلثم سابع نبا نع

 ؛ ةورشإ هريغ بحاصإ نمسف لمعتسإ ام رشک 9 :بغارلا لاق ,بحاصا هب دارلاو نيدخلاوهو ةا نسو هلوأ

 اک روءآلا ىلامم یهنشی هلمج هنآ هيف ةتكنلاو : تلق . ةراعتسا ومف « یلاماا نيد و حدملا ق رعاشلا لوق امأو

 رسلا ىف ليلخلا نيدحلا : هريغ لاقو . اهل انیدخ هلم ةل.جلا ةروصلا هريغ ىهتشا

 ةمألا تاز اذا بس

 نب هللا دبع نب هللا دیبع نع باپش نبا نع علام انربخأ فو ”نب هلا دبع ارگ - ۸ ۷۷

 نصحت و تنز اذا مال نع لثد هللا لودر "نأ ای۶ "هللا ىر دلاخ ن دزو ةريره ىبأ نع بت

 : باهش نبا لاق « رهنضب ولو اهومیب "مث ءاهردلج اف تنز نا مث ءاهوداجاف تاز نإ مث ءاهودلجاف تنز اذإ : لاق

 ةمبا زا وأ لا دعب یردآ ال

 نبأ كلذ ىلع ىرجو « لیضال ةمجرتا هذه تاعقسو ؟ ابكح نركي |: ىأ ( ةمآلا ین ز اذإ باب ) هلوق

 ابلبق ىنذلا بايلا نأب لیعاسالا حرص نکدلو ۰ امایق دوکذاا بابا شنا لوح امف روكذملا ثر دملا راصو لاطب

 امإو ءهذعب خاسنلا هدسف ةدوسملا ىف اضایب لأ نوكي نأ ام هنأو هريظن نع باوجلا مدقن دقو هيف ثيدح ال

 هلوق ۰ بانکسا ىف هلثم دوجو ةرثك-ا برفالا وه انهو , عوفرلا ثيدحلا نع اهايوأتو ةبالاب تكا نوكي نأ

 اذه ا.متياور ىف اداز سن رب و ىديبزلا نأ ىلع فعلا ةصأ حرش ىف ةيبننلا قرس ( دلاخ نب ديزو ةريره نآ نع )

 دی ةاور ىف ( 2هالا نع لس ) هلوق . الصنم هنایب مدقتو  دماح نبا وأ لءاخ نب لرش یرهرلا نع ثيدحلا

 لو « اهدلجا : لاق ء اهانز نيف تاز ىتبراج نإ : لاقت 22 ىنا لجر ىنأ و ةر ره نبأ نع نءرلا ديع نبأ

 : لاطب نبا لاق ؛ ناص>الا اذهب دارملا ىف لوقلا مدقن ( نصحت لو تنزاذا ) هلوق ۰ لجرلا اذه مما ىلع فنأ

 دوف اومعز اک سپار « كلام ريغ « نصمت لود ثردذحلا اذه ىف لقب 0 هنأ, جي وزنا لبق اماع دلج ال لاق نم معز

 ةياور : تلق ٠ هنع ةنييع نبا نع ةفئاط هارر اذکو « كلام لاق اك بام نبا نع ىراصن الا ديعس نب ی هاور

 ىف ىئاسنلا اهدازو « نصحت لو » اهيف سيل عويبلا ف تمدقت ةئيبع نبا ةياورو ىئاسنلا اهجرخأ ديعس نب ی

 هچام نبا دنع اذكو « نصح نأ لبق ىنزت ةمآلا نع لد« و طفل, ةئييع نبا نع نيكسم نب ثراحلا نع هتءاور

 ناسيك نب حلاص اضإأ بابش نبا نع ہاور دقو ء ةنییع نبا نع امهالك حایصلا نب دعو ةبيش ىبأ نب ركب ىلأ نع

 ىف عقوو « ىئاسنلاو مل اميجرخأ اذکو « ردا عیب باب ه ىف عویپا باتک ىف هتياور تمدقتو كلام لاق اک

 اب درفت اکسلام نأ ريدقت ىلهو ء اضيأ امي رق ىتأيسو اهنودب كانه ةريره ىبأ نع هيبأ نع یرقلا ديعس ةءاور

 ارا داعأ لمق ( اهودلجاف تنز نا لاق ( هلوق ۰ اممورفم ند باوجلا قيس دقو « ةلوبةم هتدایز و ظافلآ نم وې

 «اهودلجا » ینعمو « انزلا قلطم ةمآلا ىف ديلا بجوم نأو 4 رثأ ال هنأ ىلع هين ناص-الاب رقم ريغ باوجلا ف

 دحلا اهدلوملف : ةرب ره نآ ند ىرخأ ةياود ق عقو دقو قرطا ىلع ام فص: وهو بألا ىف نیبلا ام قتتاللا دلا "



 ثیدحلا ۱۸۳۷ - ٩۳۸ ۱۹۳

 « .دبعو ةيراج نم ل نم ىلع هحلا يقي دیس نأ ىلع هب لدتساف ‹ ةمآلا كل« نمل اهودلجا ىف باطخلاو
 ةسفئاط تااقف : ءاقرالا ىلع دودحلا ةب نمیف فلسلا فلتخا دقو , قاحلالا,ف دبعلا اماو صالابف ةيراجلا امآ
 ,انرلا ددح الإ دیسلا قبال ىروثلاو یعا زوالا نعو « ةيفزحلا لوق وهو هل نذأي نم وأ مامالا الإ ا-مميقي ال
 ةاكرلا : لوقي ةباحضا نم لجر هللا دبع وبأ ناك د لات راسی نب ملم قبرا نم هدر وأ ام ىواحطلا جتحاو
 لب : لاقف مرح نبا هبقمن و « ةياحصلا رم افلاغ 4 ئال ىواحطلا لاق « ناطا لا ىلإ ةعخجاو ءىنلاو دردحلاو
 جرخأو « یعفاشلا لوت وهو مامالا هل نذأي مل ولو ديسلا امهيقي نورخآ لاقو « ةباحصلا نم اسفن رشع انا هفلاخ
 اھا جوز تاذ تناک ناف « اھد ےس اهدح اذ جوز الو ینز اذإ ةمآلا قد رع نبأ ند حي دنسب قازرلا ديد

 وهو « ةفرسلا ىف عطقلا كلام ىناتساو « ديسلا ىلإ اهرمأف اهدیسا اديعا,مجوز ناک نإ الإ كلام لاق هب و « مامالا لإ

 لع نأ كيري نأ ةيببلا نمؤي الف م مطةلا ف نأب ةيكسل ال جتحاو « برشلا دح ینثتسب رخآ قو ةءعفاشال هچو

 عطقأا هترشایم نم عنمیف قتمی الثا ةةرساا هيلع یعدیف كلذب قمی هنأ دقتعي نع ملا لصتي نأ یثخیف هدبعب
 «رارقالا وأ ديسلا لع ةقرسسلا دنتسم ناك اذإ اه كلذ صاصتخا لیلا اذه نم ةيكلاأملا ضعب ذخأآ و ,ةغيرذلل ادس
 وهو لبق هيلا رادثملا ىله ثيدحح روبهلا ةجحو « ةروك ألا ةلعلا دقفل ديسلل زر هناف ةئيبلاب تنبل ول ام یفالخم

 لس نأب طرتعي مل نم كس و « كلذأ فسا ةيلهأ طارتشا ىف فال ةيءفاشلا دندو « ةثالثلاو لسم داو

 الإ نورفیال مهناب جتحاو « !رفاكناكنإ الإ ديسلا هميقي : مرح نبا لاقو ٠ ةيلهآلل رقتفي الف حالصتسالا لیبس
 مل جوز تاذ ةسمالا تناك نا كلام لوق ىف : ىبرعلا نبا لاقو . كلذ ةافانم دما ةماقإ ىلع هظيلست فو راذصا اب
 لب يذلا ثيدح نكلا « دسافلا ءاملاو لطابلا بسنلا نع هظفح ىف جرفلاباقلعت جرزلا نأ لجأ نم مامالا امد
 نم» هآرط ضعإ يف عقو دقو « اهريغو جوزلا تاذ ىف يمعنلا ل٥ لادلا روك ذلا ىلع ثيدح ىنعي « عیب نأ ىلوأ
 دوفضلا ىأ ءاف مث ةلاشاا ريغ ةمجعملا داضاا حتفب ( ریفضب ولو اهومیب مث ) هلوق ۰ « نصح | نمو مهن نمحا
 یاسالا دنع پایش نب | نم ميلك دیعس نب یو ىدسيإ رلاو ىرهزلا ىخأ ناو سنوي داز ؛ لوعفم ىنع؟ ليف

 بابش نبا وهو ملم نب دم نع ةررأ ىبأ نب راع اهدازو كلام نع ةبيتق ند هجرخآ اذگهو « لوحلا ريغضلاو »

 نأ ماد ةرعو ةورع نأ هئدح سم نب دم نإ و لاذ دانسالا ف فااع نكمل هچام ناو فاسالا دنع یرهرلا

 « للا ريفضلاو ريفضب ولو » هرخآ ىف لاتو « اهودلجاف ةمالا تاز اذا : لات عي هللا لوسر نأ هتد ةشئاع

 ىبأ و لس دنع كلام نع ىنعقلا ةياور ىف نيبام لد یرهزآآ لوق نم ثيدحلا اذه ق جردم لبجلا ريغضااو هلرقو

 نه عج ابوسنم تآط ولا ف ىنطةرادلا هرکذ كلذكو « لبحلا ريفضلاو بارش نبا لاق » هرخآ ىف لاقف دواد
 ةياور ىف اک لب ريغضلاو هلوق ركذي مل نم مهنمو « [ظيأ هجردأ هنآ هقايس رهاظ ناف یدرم نبا الإ أطوملا یود
 فارغ 1 ) ةيبارلا وأ 2 ال دعل ىردأ ال ( هلوق : روكذملا دنسااب لوصوم وه ( بارش نبا لا ) هلوق . بارلا

 ی یدیب زاو یو ةياور ىف اذكو« 4دیمع نإ او ناسك نب حلاص ةلاور ف اذركو , اذه ىف كلام ةءاور ف

 نأ مث هظفلو ىئاسنلا دنع دیس نب یح ةياور ىف هجردأو لسم دنع رمعم ةياود ىف اذکو , یاسنا دنع ىرهزلا
 كلذک كلام نع ةبيتق نعو بارش نبا لاق لقي لو « ةعبارلا وأ ةثلاثلا دعب ريغضإ ولو اهوعيب مث اهودلجاف تن
 امأو «٠ ليصفتا باوصلاو « یاس" دنع ةشئاع ثیدح ىف ىرهزلا نع ةورف یا نب دمح ةياور ىف ًادرأ جردآ و
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 دردذآ باتك -

 تداع ناف ثالث اهدلج لف » ىذمرثلا داع ةو ره أ نع اص وأ ثيدح ىف عقوأ ةعبارلا ىف وأ ةئااثلا ىف كلا

 ىرقلا هيمس ةياور ىف عقوو « اهوعيبف ةمبارلا تنز اذإو » ظفلب ةرق ىلأ دنع ةمركع لسرم ىف هوو «ابعبيلف

 وأ عببلا لبق ةعبارلا ىف امدلع له فالتخالا لصعو , ابعييلف ةثلاثلا تنز نا مث » هيلي ىذلا بابا ىف ةروكذملا

 نكم«و ؛ هماقم میبلا موقي الو ك رت ال دل+لا نأب ململ هند تكس نم توکس نوكيو لوألا حجارلار ؟ دلج الب !مهيبي

 دومالا نم ريثك ىف ثالثلا ىلع داهتءالا و ء كشلا یفایف قفحا هنا دلجملا ىف ةثلاثلا ةرملا دعب عق عیب نأب عمجا

 لضأو ءرعش نم لب ولو ١ ىربقملا ةياور ىف عقوو « روفض» لبح ىأ ءريفضإ ولو » هوقو . ةعورشملا

 ال ًاروفضم نواب ال لبق « لجرلا و ةأرملا سا رلا رعش رئافض هئمو ضعب ف هضءا لاخداو رعشا) جسأ رفضلا

 طلاب مالل قیقرلا هب درب برع انزلا نأ ثءدحلا قو . رافن هيفو اضي رع نركب نأ هطرش لةو « ثالث نم ناک نإ

 نأ ذاوجل ديما قيفد نا هيف فتوت و هريذا أعبت یوونلا هب مرج اذک « ائزلا هنم دجو اذإ قوقرلا ةميق نم

 دل یعرش مكح نعارابخ] ال ىدوجو ماب افاعتم كلذ نوکسیف ةميقلا تطمن! ولو عیبلاب سالا دوصتلا نوكي

 فز نم فالخ « هيلع درعأ داع 2 دلا هيلع ماف قز نم نأ هءفو . ةميقلا ط- نم صالاب حرصا بألا ىف سیا

 اوناک ولو مهترشاءهو قاسفلا ةطا ام نع رجزلا هير. حجأرلا ىلع ةدحاو م هيلع دحلا ذماقا 2 تک هنأف ارام

 ذاوج هرفو. هيف لح الاف ر زا اب و دداا هيف عرش مف دحلا ةماقأب رج زاا عفو | وعدت رب مو مرجز ررکت اذإ ماولالا نم

 روم أ دنع بودنم عیبلاپ صالاو بجاو دلج اب ملا نل برججولل یضتقلا مالا ىلع دنا ىضذتقاا سلا فط»

 هاكح نمو «خوسنم هنأ بوج ولا نع مالا فرص بب نأ ةيمفاقلا ضعب ىعداو , رهاظلا لهأو رو ىنأل فالغ

 دركت ن٠ ةدعاسم ىلع ضا ید عیبلاب الا ءاهقفلا لح : لاطب نبا لاقو « ترب“ ىلا جات و بلطاا ىف ةعفرلا نا

 بوجولا ىلع مرضمب هلمحو : لاق : انزال دال وأ ريئكت ىلا ةليسولا نم كلذ ق انو كلذ اضرلا دیسلاب نظر الل ازا هنم

 ليج ةميقلا تاذ ةمآلا عيب بحي فاكف لامل ةداضإ نع ىهنلا تبث دقو « هب لقتسي الف ةمالا نم هل فلس الو
 عيب ىلع هيف ةلالد ال هنأب بقعتو « كلذ هنم ررکش نم ةرشاعم نع رج زا دارملا نأ ىلع لدف : هل ةميق ال رعش نم

 نیافتی امي ناك ولو هتمیق نودب هلام فرصنلا قلا! عیب زاوج ىلع هب لدتسا بق مهضعب ناک ناو ریمل اب نيمثلا

 ادجس» هللا نب نم و ثبدح ىف عقو اک ةمل ايلا رکذ اعاوهرهاظ هب داربال « رمش نم لب ولو ه هلوق نأ الإ 4«

 نیمه ىف كلذ عقو ولأ «ةفية- ادجسم نوكي نأ عبسي ال صحفملا ر دق نا . ةو ألا دحآ لد « ةاط صدفکو لر

 نوكيف دحأ لك دن ةمرقلا هب صصقنت ان زاا بمرع نال درطي نأ لمت و « ةميقلاب الا هيأ و أهعيبي الف ر رجل ةكولم

 عارسالا ثردحاا ن٠ داراا ٠ فرعلا نبا لةو ؛ همبآ نهو ضایع یضاقا هيلع هبن لالا نشب اهیب ناصقنا اپ امعیب .

 ب4 هنأ هیفو « ةقيقح لرد ةءيقب هه دارا سيلو ٠ ةداب زا ىف بغارلا باط هب صب زب الو هژاضم)ر حلا:

 نأب هبةمتو , دیعاا قرقد نيا هاکح پیدا اب ملعلا عم صفنت امنا اهتميق نال ةه اا بيعب ى ربما ملعي نأ عئابلا لع

 نهؤ. لك نأ عم ینز اذإ قرقرلا عیبب ىمالا لکھتا و ؛ مالدالا ید فتوتب الف ةميقا صقنت ل لعب مل ول بيعلا

 هءانتقا ىضري الام ینتق نأ ىلع زا ءاعآ قناوب نأ عیب مزال نو « هسفنل یربام هيشآل یرب نأ رودأم

 هنأ لع اذا قيقرلا عدتري نأ زاوج ىرتشاا دنع عوقولا قاع سيل لجل هداب یذلا بیسلا نأب بيجأو « هسفنآ

 « هریغب وأ هسفنب ىرتشما دنع فافعالا عقب نأ زاوجلو « قاش فولألا ناءولا ن« جا رخالا ناف ج رغآ داع یم



 ۱16 1۸۳۹ ثيدحلا

 ٠ لاق ‹ ةيصعملا فو ةءاطلا ىف اريث ات ةرواجملل نأ مولءإا نمو ؛ للا ليدو لحما ليدبت دنع ىجري : ىف ملا نبا لاق

 لح الإ همولي الف دوت مو تام ىذ اذاف ادب كلذ.ك مث رخآ دح همرل قاز م دح اذإ اولا نأ هيفو : یووناا

 ايف الو انايثا هيلع لدا ثيدحلا ىف سولف الار ةدئافلا لیک: هلاق مالک ءادترا یز اذان وق نم : تلق . دحاو

 لعفيال رجزلا نم اهدوصقم در ل اذإ تار زعتلا ىف ةبرقملا نأ ىلإ ةراغإ هما و « رهاظ 8 لوآلا قثلا فالخم

 لاق كلذاو « كلملا وهو دوسلا ىلع هت:ءانا طرش كرت ىلا لدع دفي لو كلذ ررکن الف ,ةبجاو دحلا ةمانإ نآل

 : لاقف كلذ نم ءىثل نيمرحلا مام] ضرع: دق لاق و دیءلا قيقد نبا هركذ « تاز اك اهردلچا لقب و موم »

 حبلا ديغو ۰ كالمالا هل سیا و كلب حربملا نال هكرتيلف حربا برضااب الإ لصحال بیدأتلا نأ ىف رزعملا لغ اذإ

 قحتلا بي انلق ناف « رب زمزلا قحتسي نم ريزعت هيلع بع ال مامالا نأ ىلع ىنبم وهو : ىعفارلا لاق « ديفيال

 قأيسو « ناطالا تذأتسي مل ناو هدبع ىلع دا مقي ديسلا نأ هيفو . رجني مل نر حربملا ريغب هرزعيلف دحلاب

 باوبأ ةثالث دعإ هيف ثحبلا

 ین الو « تن اذإ ةمألا ىلع برغي ال ساپ - ۲
 هم هنأ ةرره ىبأ نعد هی نع "یربقلا ديعس نع "ثیلا انثدح فو 6 هلا 25 شو بس ۹

 م برثيالو اهرلجیلف تاز نا مث « برفی الو اهداجيلف اهانز نیبف ةمألا تاز اذإ : لا لاق : لوقب

 اس ىنلا نع ةريره ىبأ نع دوعس نع ةيمأ نب ”ليعامسإ هما . « رمش نم لبحب ولو ارس ةقلاثل تفز نإ

 هنزو فینعثلا وهف ةدحوم مث ةئاثم م؟ أنش بیرغا امآ ( نت الو تنز اذإ ةمالا ىلع بريال باب ) هلوق

 هوط,ئتماف یا امأو « یناسنلا دنع یربقلا درء نع ىرمعلا هللا ديبع ةياور ىف « امفنعي الود ظعاپ ءاج دقو . هائممو

 نا لاقو ؛میبل اب لصاح وهو ةيصءملا هيف تعفو ىذلا نطولا نع داءبالا ینا نم هوصقألا نال« امعیملف د هل ورق نم

 همياست ىلع ردةبال ىن یذلا نال الا طوقس ىلع لدف « ارعپملف و لاقو « اهدلجيلف  لاق هنأ ةلالدلا هجو : لاطب

 نأ هغیب تفي را « ىفالا ةدم ةعفنلا بولسم ىرتدملا هملستب نأ زاوجل رظن هيفو : تلق . قبالا هيشأف ةدم دعب الا

 قح ىلع مدقیف دیحلا قح توبث ةمالا است : نرعلا نبا لاقو ؛ قئلا درج و هءاع قدمي ىذلا ناكا ىلإ هجرت

 مجرلا كرت ًاضيأ هيف ددسلا قح ىعور :لاقي نأ ةماعو : تاق . عرف قئلاد لصالا ةنآل نملا طقسز م ااو هللا

 ىنالسا نم لدتساو ء هب عاتمةسالا ىف ديسال قحال ذا دیعلا ىنا رمتساو ؛ دلجلا یالخ اماصأ نم ةهفنلا توف هنآل

 رفسلا نو ةاراا ی مرع هضراع قازلا فب سصالا مر نا دملا قح عطف همفن قو هل نطو ال هن اب قءفرلا ین

 مدقت اک اةلطم ءاسنلا ىف عرشیال : لاق نم جتحا هبو « روکذلا نود قيفرلا نم ءامالاب صاخ اذهو « مرحلا ريغب

 دنع فرض هجو قو  ةنس فطن حیحصااف . قیقرلا ىفنب لاق نم فلتخاو « نایفنی و نادلج نارکیلا باب » ىف

 نیبتف ةسمآلا تفز اذا ) هلوق ۰ رثكالاو ةئالثلا الا لوق وهو قیقر ىلع یننال ثلاث فو « ةلءاكةنس ةيعفاشلا

 هلوق . ديساا لهب كلذ ىف قتکی ليقو « نيبت ظفلل ةاعارم ةثيبلاب رضب تأ مصعب طرشو ؛ ربظ یآ ( اهانر

 ( باذملا نم تاذصحا لعام فصن نماعف ) ةيالا حرص نم فورعلا الع بچاولا دملا یآ ( اهدلجیلف )

 الو ) هلوق . هللا باتکب ۱هدلجیلن  ةزیره نآ نع خاص ىبأ نه شعالا قیرط نم یاسال ةياور ف عفوو



A٦ ۱۹۹هودحلا باتك -  

 ه0[ ا

 درس ةیاور قر 6 دلجلا نود خيبوتل | عن دارا لقو ¢ ریمل اب و دل اب ةوقماا اماع عمل ىأ ( بر

 رزهبال دما هيلع مق نم لک نأ هنم ذخؤي : لاطب نبا لاق« اهدنفیالو اهريمي الو » قاززلا دبع دزع ةر ره ىبأ نع
 هيلع مقأو عقر اذاف « فیرختاو ريذحتلل مامالا ىلا عفري نأ لبق هنم ردص نم كلذ قيلي امئاو موللاو فيئمثلاب

 ىلع ناطيشلل اناوعآ اون کت الد لاتو را دح هيله يفأ ىذلا بس نع علي هيبن ابیرق مدقت دقو : تاق . ءافكدحلا
 نهم وق هنم صقن هنال « دنسلا ىف ال نا ىف در رب (ةر ره نآ نع دیعس نع ةيمأ نب ليعامسا هعباث ) هلق. ییخآ

 الا , ثيللا لثم هظال و ةيمأ نب لمعاسا نم لضفملا نب رشإ قرط نم ىف اسنلا اباصو ليعامسا ةياددو « هيبأ

 هجرخأ قدسا ن دمج عهيبأ نعد هلوق ةدايز ىلع ثيللا قفاوو « ءاوس قايلاو « ابعپیلف تنزف تداع ناف د لاق نأ

 دساع یموم نب بوبأو مدنع ىرحملا رع نب هقا فرع هفذح ىلع ليعامسا قفارو « ىتاسنااو دواد وبأو لسم
 نع روک لا نمحرلا درع ةياور ىف عقوو « ىناسنلا دنع قحسا نب نحرلا دہءو نالجع نب دمو ىئاسنلاو سم

 نع ديمح نم یرهرلا نع هنع لیل ىبأ نب نحرلا دبع نب دمع هاور رخآ موش هيف لرءامسإلو ةريره ايأ تمم ديعس

 ینا ىنأ د لاق رخآ ظفلب هذه ديح ةياور ق عقوو ؛ لوألا باوصلاو أطخ هنا لاقو ىئاسنلا هچرخآ ةريره أ
 ثيدمحلا « نيسخ اهدلجا : لاق ء اهانز نيبتف تنز ىتيراج : لاقت لجر ل

 مامإلا ىلإ اوف رو اون ز اذإ مهناصح]و ةمكذلا لهأ ماکح ساپ - ۷

 فوأ يأ نب هللا دبع تلأس یابی انثدح دحاولا دبع انثدح ليعامسا نب 'يموم او - ۰
 5 م . ۳ 0 هر مف 6# صس 2 رس تو 1 u م

 رسم نب ىلع هبات . « ىردأ ال : لاق ؟ هدمب مأ رونلا لبفأ : تاقف هوم ىنلا مجَر :لاقف مج را نق

 ' هنأ امنع للا یضر رع نب هللا دسبع نع » عئان نع كلام ىنثدح للا دبع نب لیعاسا اش - ۱

 : إب هللا لوسر مل لقف« از ًةأرماو مهم الجر نأ هل اوركذذ كي هللا لوسر ىلإ اوداج دوهملا "نإ : لا

 پف نإ « مبنک : مالس نب هلا دبع لاق . نودل#م و مهُحَّصفن : اولاقف ؟ مجرلا نأش ىف ةاروثلا ىف نودجنام

 نب هللا دبع 4 لاقف « اهةلعب امو اهبلقام أرقف مج لا ةيآ لک دی مادحأ عض ون « اهورّشأف ةاروثلاب اونأف «مجرلا

 لوو امهم ًترمأف 6 مجرا ةيآ اهف 1 ع اب قل: اولاق ¢ مج را ةیآ امف اذاف ¢ هدب مفرف كدي مفرا 0 مالس

 « ةراجحلا اهیقب ةأرملا ىلع ین لجرلا تیأرف « اجرف ب لا
 اذا مبناصل و ) هل . ةيزجلا هنم ذخؤت نم رئاسو ىراصنلاو دوهلا ىأ ( ةمذلا لمآ ماكحأ باب ) هلوق

 ىلإ اوءاج ءاوس یا ( مامالا ىلا اوعندو ) هلوق . مالسالا ناص>الا طورش نم نا لاق نا افالخ ینهپ ( اواز

 كلذ رکذآسو ةيفنحلاك لو الا قشا اب كلذ دية نمل افالغ م ماع ایدمتم مریغ هيلا میهفد وأ هرنکحیا نیلسملا کاخ

 قحسا وبأ ره ىنابيقلاو ؛ دايز نبا وه ( دحاولا دبع) هلوق ؛ لوألا ثیدحلا : نيثيدح هيف رك ذو « اطوسبم

 « قلطآ اد( ىنلا مجر لاقف ) هلوق . نص وهو ىنز ةنأ تبث نم مجد ىأ ( مجرلا نع ) هلوق . ناجاس



 ۱۹ ۹۱۸-۱۸۱: ۰ فید ا

 ىلا ةراثالا ىف هداع ىلع كر هنآ ىل رپظ ىذلاو : تلق ء قالطالا ثدح نم ةجرل هتقب اطم : ىنامركسلا لاقف
 تاقدلاق ىنابيعلا نع مشه قب رط نم ىناربطلاو ىليءامسالاو دحأ :برخأ ام وهو ؛ ثيدحلا قرط شءب ىف دروام

 ةروس ىأ (؟ روألا لبفأ ( هلو ٠ رهن دجحآ قارسو « ةدوم و ايدرو مجر مغأ : : لا ؟ 2 ىنلا مجد لد

 نأ هيف (ىددأ الز هلق . « هدعإ ما ١ یب.شکل ةياور ىف ؟ ( دما ما هلوق ) لوزنا ةيابذااب دارااو « رونلا

 لب هيف هيلع بيع ال ىردأ الب لشافلا نع بارجلا نأو « ةحناولا ررمالا ضءب هيلع نخت دق لیلا ىباحصلا
 تأقو اق ی اربشلا نع هلع ةبيش نآ نیا اباصو تلق ( رپسم نب ىلع همر ات ( هلوق ۰ « حدمرف هتبالو هب رحت ىلع لد

 یهو ناحاملا ىأ ( هللا دبع نب دلاعو ) هلوق ٠ ءرونلا ةرزس دعب كاف » ظفلب هلثم رکذف « قرا ىأ نب هللا دبع

 لوق ۰ .قركلا دغ ن نمحرلا دبع ىنءإ ( نراحاو ( هلوق . هظفا مدت دقو « نص#ا مجد باب » ق فا ولا دنم

 الو عينه لإ دحاو رو :ىبأ ةياور نم ى ءاومالا ابلصو هتعإ اتمو , ريذصتا اب لمح هواو 5 لوا حتفب ( ةد ءو )

 لاتو ) هلوق ۰ « امدعب وأ روثلا لبف تاق د هظفل و ینایبشاا نع هللا دبع نیا وه ريرجو دج نب ةديبع انمدح

 دعا تا » لیعاع الا هقب رط نم و عينه نب دمحأ دم ق هظفا ناف ةد ع وهو نيل لا ضب ىأ ( موضمب

 .دونلا ركذ ىف ىأ ( حصآ لوألاو ) هلوق ٠ لبق الا ترشأ ىنلا يه ةياور ىف عقو اذک  ارلبق وأ ةدئاهلا ةروس
 لاؤس بدسإ تا زن ىلا الا اف نال ةدئالا ةروس دارا نأ ةبدرااو یدوچاا رکذ نم مو هرکذ نم لماو : تلف

 «عفان انلدح» هدحو نسحلا نب دج أطوم ىف ( عفان نع ) هلوق , ىناثلا ثيدحلا ٠ مهنم اينز نيذللا كح نع دوهلا
 ( اند ةأرماو مم الجر نأ هل اورک ذن یب هلا لوسر ىلإ اوءاج در جاا نا ) هلوق ٠ تآطرملا ىف ینطقرادلا هلاق
 دواد وبأ رکذو ؛ لجرلا مدي مو ةلءوملا نوکسو ةدحوملا م ذر ةرسإ ةأرملا م ہا نأ 0 ىبرغلا نبا نع ىل بلا ر د

 یا نع ثدح بيسألا ني دیم دنع ناکو معلا عيت نم ةئيزم نم الجر ف « ٠ قيرط نم كلذ ىف ببسلا

 ناف , فيفختلاب عب هناف ىنلا اذه ىلإ انب اربمذا ضعبل مهضعب لاقف « ةأرماب دوما نم لجد ینذ : لات ةريره
 سلاج رهو 22 ىزلا اوتأف لاق. كئايبنأ نم ىف اف قو هللا دنع 5 ا ججیحاو اهانبق مجرا ۵ نود اتفب انا اتنآ

 ىلعثلاو ىربطلا نع یرملا نبا لقنو « مهنه اينذ :ةارماو لجر ىف یرتام مساقلا ابآ اب : اولا ةياحمصأ ىف دج.لا ىف
 7 ورع ن ديءسو دسأ غ ن پک فرشالا نب بعك مهنم ربا و برف نم موق قاطا و او لاق نيرسفملا نع

 نم ةأرماو لجر ناكو هلي ی ىنلا اولأسف ءاروزامن فسوم و سبق نب ساشو قيقحلا فا ع نب ةناذكو فيصلا نبا
 لص ليربج لاف . هولأسا مهل لاقف ابرح ذئنيح يخ تناكو « ةرعإ ةأرملا معاد اينذ یخ لهأ فارشا
 ةروكذملا ىرهزلا قيرط نم را ظفل و « ةلوطم ةمعقلا ركذف « ايروص نبا مهنيبو كئيب لعجا : لافف علم ىنلا
 رکذف <« تنصحأ دق مهم 8 رماب ةناصحإ كعب م٥ لجد ىنز دقو « ساردملا تدب ىف اوهمتجا دوجلا رابحأ نا »

 رسما ابآ همم اوجرخآ مهنا لاقرو » تحسا نبا لاق« روعألا ايروض نب هللا دبع ىلإ ارجرخأ لاقف » امفو ةصقلا
 ءاربأأ شیب دح نم سم دنع عقوو ٠ ثريدصحلا ركذف « ايروص نباب ل ینا الفت , ادرم نب بهوو بطحأ نا

 اذهر « مغن : : اولا ؟ مب اےک ىف ینارلا د نود# اذکه : لاقف ماعدف ٠ ادولجم ام یدوم» لَو ىنلا لع مد

 « لاؤسلا لبق دحلا اوماقأ مهنأ اذه قو ؛ دحل ةماقا لبق لاؤسلا اوءدتبا مآ هيف نأ ثيح نم لوالا فلاخم

 يرسلا نبا نف ةف ىف( ))١



 دودجلا باتک - ۱۸ ٩

 م ادب مث هردلج اورداب : نوکپ نأ لمتو « هردلج ىذلا ريغ امهءاولأس نيذلا نركب نأب ددعتلاب عملا نکع و
 مهیا ديب و هللا دنع لعلاو عقوام عقوف اهراضح اب ميمأف كلذ نع ماوس لاح قد واجلاب رورملا قفناف اولأ

 دساب : اولاةف قاما مو ی ی ىنلا اوتآ دوم نم اطهر نا ١ نماء نبا ثیدح نم ىتارباملا دع عقوام

 ةصتلا اورکذو ةأرملا اورضجأف حلا نع اولی نأ مل ادب مث لجرلا اردلج مهنأ هجتيفء انزلا ىف كيلع لزنأ ام
 «ءايأز ةيدومو یدورب ىنأ كلو ب ىغلا نا » رع نيا نش مقان نع یرعلا هللا دربء ةباور ىف عقود « لاؤ أد

 . ثراحلا نب هللا ديص ثيدح قو <« ارج د هظزل و ابرق .a ,ضأملا رع نبا نع رايد نب هللا دبع ةءاور ىف هرڪو

 ىجابلا ١ مجرلا ناش ىف ةاووتا ف نودجتام ) هل . « انصحأ دقو اينز نیبدرهب اوتآ دوربلا نا هدازبا دنع

 كلذ ۳ نوک نأ لمتحو « ليد, هقحلپ مل عرشام لع با امف مجرلا كدح نأ یحولاب لع نوکی نأ لمتح
 ماس ۱ نوک نأ لمحو هلق ةحصب معلا هب هل لصح هجو ىلع مهنم سا نم هريغو مالس نب هللا دبع رابخاب

 1 لاو هلو حب ( موحضفأ اولاقز ) 3 ۰ یامت هللا لبق نم كلذ ة# می م ةف مدنعام مدیا كلذ نع

 مخسآ اولاق ر ظفلب ديحوتلا ىف ةيئآلا عفان نع بوآ ةاور یف ةديضفلا نايب حقو ( (نودلبيو) لوق . ةديضفلا

 امبهوجو نيب فلاختو امممم# و امبهوجو دوسأ اولاق و رع نب هللا درع ةءاور قو « اهم زختو « اهیهوجو

 ةريره بأ ثيدح قو « ةيبجتلاو هجولا ممتا رثدحا انرایحا نا و راند نب هللا دیع ةناور قو « امہ فاطيو
 باب م ق مدقت دقو ؛ lae فاطبو امرتيفنأ لب امت و راح 15 نايأ ارلا لە نأ ةيبجالاو 5 دلو هيج و مه ۳

 نال ربا ىف جردأ هن اک ىرازلا لوق نو ةىبجالا رپ ها نأ مزج 4 ی رلا مهاربا نع لا : طالب ا مجرا

 لاقي رجزلاو عدرلا یهو ةئبجالا هنأو ةزمملا هلدأ نوک, نأ ۳ : یرذذلا لاقو . هتیارر نم ثيدحلا لصأ
 ىعسف ءایجتسا هسأر سان كلذ هب 7 نه نوکی نأ ل تحف هسار سكتب نأ ةيبجتلاو « هتعدر ىأ اثیبجت هنابچ

 اذإ هتمچ لوقت ةمجلا ةباصإ نم هلصا و هورک-ااب لابقتسالا رهو هبجلا نم نوکی نأ لمتحيو . ةيب# لعءفلا كلذ
 ةاروتا م” في رحت م اوج یف اودصق مآ مالا رهاظ : یجاب | لات و هار تبصا اذإ ها 2 2 توصأ

 او دةقعا و نييئازلا نع فرفختاا هميكحتب اود صق مآل ما و هللا لزنأام ريغب مهنيب كح نأ ءاجرامإ یناا لد بذكلاو
 « لطاب ىلع ركب ال ۳ بن ناک نم نأ درقاا نم هل , همآ رابتخا | ودضق وأ ¢ ماع پچو ۳9 مرج را كلذ نأ

 اود ( مجرلا هيف نأ 0 مرذک : : مالس نب هللا دبع لاق) هلوق ٠ دا و هقدصو موبذاك هيبل هللا قیف وتم رراظف

 « ىضأملا لعفلا ةغيصإ ( ار هلوق . « نیداص مک نا اهولناف لاق ةاروتلاب اون لاق » رص نب هللا ديبعو بوبآ

 نم ةداسولا عزف ۳ قافد لسا نب هيز ةياور قو ءاهرقف ام د رگ نب هللا درع : دازو او پوآ ةءاود قو

 مم الع نم الجر ااف م « مله دنع هارلا ثيدح ىفو « كارنآ نع و كب تم لاق مش اراء ةاروتلا عضو هد

 :ابدوص زر اپ ىفاق ۽ ؛ کم نيلجر لعاب ىلوثث أ لاقف , دواد ی دنهریاج ث ثيدح قو فقرأ ن نمي و هاب ت كدهزأ لاقف

 خم مش رخالاو پاش امهدحآ نياجرب هوت اف« لیئا رسا ین ادم نيلجرب ین وتا » سابع نا ثيدح يف ىربطلا داز

 نييئازلا ىف مب هلا لوسر !وتفةسا دوا نا ١ دهاجب یر رط نم ماح نأ تالو « کلا ن زم هيأيع لع هايج اح طقس دق

 : لاقف رومآ مرغاصآ نءالجرالإ هرمتكن مدشانف 0 ۸ رابحأب اوتاب نآ ماف ‹ هورکسااف , مج رلاب ماتفأف

 ابلبقام أ رقف مجرلا ةيآ ىلع هدي مدحأ عضوف اهورشنف ةاروئلاب اوئأف) هلوق ٠ فادوتا ىف هقا لوسد اپ كوب ذك



 ثيدحلا ۸4۰ ۸٤۱ ۱۹۹

 ةيآ ىلع هدي أرقي ىذلا یفلا عضوف » رمع نب هللا هوبع ةاور قو , راذید نب هللا دبغ ةياور ىف هرحتو ( اهدعإ امو

 یح ءأرقث . ارقا ررعأ اب : نوضر نم لجرل اولاقف » بوبأ ةياور قو « اهءارو امو اهدي نيبام ارقز مجرلا

 .ىف شاقنلا دع عقو دقو « مدقت ا اروص نب هللا دبع لجرلا اذه ماو « هيلع هدي عضوف اهنم عضوم ىلإ ىهتا
 ىربطلا دنع هندجو مث ۽ یطرقلا ركذ اذک ء لأ نأ دمہ دترا هنأ ہری ھت ىف کم ركذ نكلا « لسا هنأ هریسفآ

 مکا و لسم ین كنآ نولمیا مع هللا لو-ر اب » لاق هدشان اا ےب ىلا نأ ىضالل ثيدحلا ىف مدقتلا هزسلاب
 نذلا كنزحي ال لوسرلا |! ر هيف تارنو ايروص نبا كلذ دعب رفک مث د ك ثردحلا رخآ ىف لاقو « كن ر دس

 ف ( مجرلا ةيآ ام و اذاف « هدر عقرف كدب عقدا: مالم نب هللا دبع هل لاف ) هلوق یا ( ضكلا ن نوعراسي

 ق رثك هاو , مجرلا هد ل, ءاربلا ثردح ىف عقوو « هدي تحن مجرلا ةيآ اذاق » رائيد نب هللا دع ةءاور

 همیقن ءىش ىلع عمتجناف اولاعت اناقف ءدحلا هياع انة عيضولا انذخأ اذإو ءانكرت فیرشلا انذخآ اذإ انكسف | اننارشأ
 فآ ةاود ىف مجرا ةيآ نم ةاروتلا ىفام نایب عقوو « مجرلا ناكم داجلاو ميمحتلا انام عيضولاو فيرشلا ىلع

 قام عضت ىتح ام صبرت لیح ةأرملا تناك ناو : اجر ةئيبلا اءيلع تماقف اينز اذإ ةنصحاو رصحا د ةريره
 ىف لیلا لثم ابجرف ىف هركذ اور مآ ةعبرآ درش اذإ ةاروثلا ىف دم الاق د دواد ىبأ دنع یاج ثيدح قو « اهنطب

 ةبير ىف اهنطب ىلعوأ امبوث ىف وأ تيب ىف ةأراا عم لجرلا اردجو ناف و هجولا اذه نم رازبلا داز « اجر ةلحكمملا

 لوأ اف» هر ره ىبأ ثيدح ىفر < لتفلا انه ركف ادناطاس بهذ : الاف امهومجرت نأ اکمنم اف لاق , ةبوقع ایفو

 لاحف ہجر اودارأف فيرش لجد ىاذ مث , مجرلا هلع رشأف كل نم ةبارق اوذ یز : لاق ؟ هللا مآ ىصتخترا ام
 اناكانا » ىتازطلا دنع سابع نبأ ثيدح قو « ةبوقعلا هذه ىلع !رعاطصاف ؛ كيحامب أدب | ولت هنود ههو

 2ك هللا لرسر أهم صاف ( هلوف ۰ مع لاو ۽ دلت اة رمق هل مة مف يف HC هچ و نیس ااف ىف ناکو 4 ةیاش

 نم لوأ نإ ميلا صءارباا دید ىفو « ةاروتلا ىف ا« کحا ناف ن ىلا لاةف » ةرره نآ ثيدح ىف داز ( اجرف

 ةمب رآ ءا «دوبشلاب يب هللا لوسر اعدف د اضيأ ةدايزلا برد رباج ثیدح ق عقوو « هوئامأ ذإ كرمآ یہا
 قاذک ( ین لجرلا تيأرف ) هل . ءامجرف امہ ماف : ۳ ىف لیلا لثم اجرف ىف هرکذ ارآر مهنأ ا ودرشف

 ميج نوش هکلاو یمتساا نعو « ةنك اس ةيناتحت مث ةروسکم نون اهدا ةلمرملا ءاحلاب ىسخر.لا نع رذ ىبأ ةياور

 مطب یا د بريأ ةياور فو « ةياورلا ىف حجارلا هنإ ديملا قيقد نبا لاق ىذلا وهو ؛ ةزمه مث ةحوتفم نونو

 . لع ىأ ‹ یک » باوصاو یس رمل اك ی 23 ی ةياور ىف عقو : : را دبع نبأ لات و . . زوم جو هلوأ

 رمكو مجلاو هلوأ منب كثاائلاو نالوألا : هجوأ ةرشع ةظفللا هذه طبض ق فالتءالا نم انا لصحام ةلجو
 سداسلا « ةين اددتاا 8 واو ةنأ الإ یناثااک سماخلا « نوذلا لدب ةدوجوملاب هنأ الإ ل رآلاك عبار ! ١ ةزمهأب و نونلا

 هلثم عساتا « نونلاب «ىناحي » نماثلا « روناا دیدشتو ةلءرملا حتفو هلوأ منعب عب اسلا « جلاب هزأ الإ لوآلاك

 ىف ءايضلا ظخ « ىلهذلا تايرهزلا » ف تأرو . اأ ميجلابو نونا لدب ءافلاب هنکل هلثم رشاعلا ءاحلاب نکدا

 هلوأ حتفب (امقي) هلوق .حص حص ءافلا ىلعو زمه ريغب هافو م « ناب د ىرهزلا نع رمعم قيرط نم شیوا اذه
 "نم هچام نالو « هسفنب ةراجحلا نم امة هتبأار داف ر ريع نب هللا ديبع ةءاور فو « ید هلوقل ريس فاق مث

 ۷2 اماع ی هت اص لع مات ةراججلا سم هجو الف ر نا طا هزءع ساپ نبا ثیدح لو « اه رسا د هجولا اذه

 یرابلا حسن ۱۷ ج۱۲ -م



.۱۷ 
 دردملا باک "۸۹

 برچ و هئاوفلا نم ثيدحلا اذه قو مهم | زلا قيةحن ىف هلوسرا هللا عنص امم كلذ ناكف امیجالنف ىح ةراجحلا

 قافنالا لقنف ىلا دیو نیا لهذ قو « ةيعفاثلا دنع فالخ هیفو « رر جا لوق وهو نزاذإ ىذلا رفاكلا ىلع دا

اطرتشرال هجا و ةيءفاشلا نأب راع درو ۽ مالالا مجراا بچولا نام حالا طرش نآ لع
 امههذم دب ریو « كلذ ن

 خيش ةعيبرو ةيفنم لا مظممو ةيكلاملا لاتو « هلقن مدقت اک انصحأ دق ان اجر نيذللا نييدوهيلا نأب خيرصتلا عوقو

 =f نم وه سل و ةاروتلا ¢ امج ر اء] 25 هزأب بارلا ثيدح نع ارباجأو , مالسالا ناصح الا طرش كلام

 نص#ا ريغو نصا لع مجرلا ةاروتلا ف ناف « مءاتك ىف le re ملا ذيفنت باب نم ره ااو « ءىش ىف مالسالا

 « هعرش ىف كلذ خسنب یح اهب لمعلاو ةاروتلا كح غابناب ارومأم ناکو : ةئيدملا لب ىذلا لوخد لوأ كلذ ناكر اولاق

 نجل اودرشتساف مكئاسن نم. ةشحافلا نيتأي یتاللاو ر یمن هلوقب كاذ خسف مث ١ عملا كلذ ىلع نييدوويلا مجرف

 قو . ىهنا مدقن اک نص# مل نمو نصحأ نم نيب ةف رفت اب كلذ خس مث ( الیبس نه هللا لمح وأ ) هر ق ىلإ کنم ةبرآ

 نا نییدومآآ مجد اما: كلام لاقو « هريغو یراملا ةءاور نم مدت 1 « رظن نم 1 نم ىلع مچ را یرەد

 دحلا ماقأ اذاو : لاق ؛ هلعف ام ابجاو نكي ملول ةنأب ىواحطلا هبقعتو ء هيلا ارك احتف ةمذ مهل نكي | ذثموب دوما

 ةأرملا مجر هن وکب كلام باوچ ىلع ضر »ب « یرزالا لاقو : ىلوأ ةمذ هل نم لع همت نالف هل ةمذ ال نم لع

 امب نييب رح اناک ہما ىطرقلا ديأو « ءاسنلا لتق نع یهلا لبق ناك كاذ نأ باجأ نإ الإ ةأر( لقت ال لوقي وهو

 ادهع مل بجوي نيلئاس من نأ هيلع رکمیو : ىطرقلا لات « عطقنم هنال هيف ةجح الو  مدقت ا؟ ىربطلا هجرخأ
 نع لصفني لو : تلق . مهنمأم ىلإ اودرب نأ ىلإ نامآ ىف ماف كلذ وحن وأ ةلاسر وأ ةراجتك ضرخا اولمند ول اک

 لب ةلطاب نيوي رس اناك امهنأ ىوعد : ىوونلا لاقو . ةعقاولا بحاص وه سبل كلذ نع لئاسلا نإ لر نأ الإ اذه

 هيلا اعا اذا ريخ مالا نأب جتحاو دوعلا لهأ نم اناک ام نأ ةکل املا ضعب لسو « لاف !ذک , دهعلا لهأ نم اناک

 محي نأ ةمثاولا هذه ىف لب راتخاف « ةيآلا رهاظ ىلع ملء ضرمب نأ نيبو هلل محي موف کع نأ نيب ةمذلا لما

ptنرفاک اناح ايهو مالسالا هدنع نامحالا طرد نال كلاب بهذم لع مقتسوال لاذ ن به و ؛  » 

 خادم وأ ق- ین وه له نطابلا ىف هدنع ام نیربتخو رهاظلا ىف هل نيدكحم اهناك امهنأب كلذ نع یرسلا نبا لصفناو

 اطرش سیا مالسالا نأ ثیدحلا ىف : یرعلا نا لاق مث . داری الا نع صلخ الو لاکشالا مفریال اذهو « قحلا ىف

 هال ء رظن هيف ةاروآلا كح نم هيف هوکح ايف دوهلا ىلع ةجحلا ةماقإل امرمجر امنا هاب بارجلاو « ناصحالا ىف

 قايس نأب بيجأو : لاو 14 هيأ لرآ 57 حا نأو ور هرف عم هعرش ىف هار ال 0 مولع ةدجصلا م فيك

 رو. عیني نأ قحأ قحلا و : لاق نا ىلا « م٥ ماع ةجحلا ميقيل مدووش ىعدتسا م نمر « هأئلق ام ىضتقي ةصقلا

 قوقح نم قح یازا دح : ربا دبع نبا لاو . ناصحالا ىف مالسالا ربتمأ مو مجرلاب مهيلع تکل آو اج

 نیبنارلا نا مبضع! لوقو . اعف و هللا لوسر مح ىذلا وهو 1 اح دوال ناک دقو « هتءاقا 1 احلا لعو . هللا

 ةءالولا قيرظب هكحف 22 ىنلا انأو < احلا ریغل الانرکب ال مکستلا تأ, ضرععاو ؛ ةد ودم ىوعد هاكح

 نأو )لا هللا نال یاطخلا هدرو « ةاررتلا e عقو هاب نیردرمآا مجر نع ةا باجاو : م <: قيرطب ال

 6 مهام راشاف ةروكذملا ةياورلا هيلع تاد اک هدزع محلا نغ نيائاس م وةلا ءءاج اءاو ) هللا لرتآ ب pi محا

 لدف , خوسنملاب مكحلا زوحبال هن ال كلذإ افلام هدنع مالسالا مح نوکی نأ زئاج الو ؛ ةاروتلا مكح نم هومتک



 ۱۷" ۹۸4۳ - 1۸۸۲ ثيدحلا

 عمو موم لجر هدنس نف « ةاروتلا ىف |« جا یا د ةزيره ىنأ ثب.> ىف هلوف امأو ٠ خسانااب <f نإ هنأ لد

 دلجلل اذا هاچ مچرلا نأ هدب وب و : تأ ۾ همد رشل قفاو» وهز ؛ ماع ةجلأ ةماقإل هانم ناكمل تبا ولف كلذ

 ذنم ايقاب مجرلا 000 و . مجرلاب دإجلا خسن مث دلجلاب خل مث عرش مجرلا نإ دحأ لقب مو« هريرقت مدقق اک

 اولدب يف هولدب مآ ردقب مو هب هيلع ةأروتلا < رمتسا ىذلا هعرشب لب ةارر هلا مح درج« مجرلاب مع <f ا عرش

 هاتأ ةئيدملا ب ىنلا مدق ۱! د ةصقلا قرط ضمب ىف هلوقل ةنيدلا مدق ام لوأ اممجر مقلب ينال نأ نم مدقت ام امأو

 دجساا ىف وهو هيلا ۱ وک احن مآ مدهن ,û حملا هقرط ضب نا « روا كبذ نم مرلي ال هنأ باوجلاو > دوهلا

 هللا دبع ثيدح قف اضرأو « روفلا لطيف ةنيدملا هلوخد نم ةدم دمب الا هژادب لك ۸ دجسااو ؛ هر اه ن نيب

 سايع نأ ثردح مدقت دقو کم تف كفي ايم هيبأ عم مدق اع هلا بت كلذ رطح هنأ هزچ نب ثراملا نإ

 دقو , ىواحطلا هب لدتا اذکم ةدءاق ن وكت دملا املع مآ اذإ ار ىلا نأ هءفو . كلذ دهاش هنأب رعشزام همقو

 ىف مهفالتخاو , ةرفحلا ىف ةدعاق بلاغلا ف نوکسن اهل رفح هنأ یرب نف ؛ ةموچرل رفحلا ىف اوفلتخا مهنأ مدقت

 هءفو . طی ال رظأ مجرلا ةروص ىلع دلجلا ةررصإ لالدتسالا ىفأ؛ دلجا ىف وه ا٣ا 165 وأ ةدءات !ماع ملا ةماقا

 ىأ د وبشلاب اطدف و راج ثيدح ىف هلوق ینعم نأ ىبرعلا نا معزو ؛ ضءإ ىلع موضعي ةمذلا لهأ ةدامش لوبق

 هلوقب لإ وأتلا اذهدرو « امرفارتءا ىلع ةئيبلا ىأ «د یهشا) ةدارشب امهجرف م هلوقو « امرفارعا ىلع مالسالا دورش

 ةدهاعملاب ةدامشلا نأ ىف حرص رهو « ةدكحملا ىف ليماك ابجرف ىف هركذ اوأر مهنا د ثيدحلا سفن ىف
 هريغ ىف الو دح ىفال رفاك لع الو لسم ىلع نر ة ال رفاکلا نأ ىلع دورمجلا : ىطرقلا لاقو ؛ فارتءالاب ال

 ٠ لسم دجوي مل اذإ ءابقفلا ضعب و نيءباتلا سم ةعاج مهتدامش لبقو . كلذ ىف رضحلاو رفسلا نيب قرف الو

 مولع ذفن يلب هنأب دويل ةعقاو نع روما نع یطرقلا باجأو « رلس دجوي مل اذإ رفسلا ةلاح دحأ نثتساو
 ةعقاولا مذهب اصاخ كلذ ناك وأ « هک مرييغتو مهب انك مفي رحتل !رابظا هب لمعلا مومزلأو ةاروثلا ركح هنأ لعام

 دوبشلا لعلف راج ثیدح تبث ناف « فارتعالاب امبمجر هنأ رهاظ) : ىووالا لاتو  دودم ىتاثلاو « لاق اذک

 نأ لمتحو « نيلسم اوناكمهنأ تبث مل : تلق ٠ ائزلاب ارقا امآ نيمتيو « مهتدارشإ ةرع الف الاو نیملسم اراک
 ىلاعتهللا هعلطأ ۱! !دنتسم الا مویف کح مو مم ٣اک لب ىنلا عمسف من دوبل ةيقب لاؤسا كلذب اورخآ دوبشا نوكي

 دنع مییلع اودمش مهدورش ناو € |, اها نم دهاش دمشو إل ىلاءت لاق اک مهنيب ةجحلا مرمز زآ و ىحولاب كلذ ىف کحف

 هظفح اما ورلا نم هرضح نم لک ركذف اریجو ىلع ةصفلا معتسا قب ىنلا ىلإ الا اوعفر الف ركذ ام مرابحأ

 امئاق دلم دولجلا نأ ىلع ةيكلاملا ضمب هب لدتساو « هيلع هلا هعلطآ ام الا زا ىنلا کح دنتسم نكي لو « كلذ ىف
 « ةدعاق هو |_6 ناکدزآ ىلع لدف ٠ « ةراجحلا اة لجرلا تيأر » رمع نبا لوقل ةدعاق ةأرملاو الجر ناك نإ
 نصعا مجر ىلع هب لدن-او « كلذب هيلع کما قبرطب ناک لجرلا مای نأ ىلع هيف ةلالد الف نيع ةعقاو هنأب بقمتو

 « درفم باب ىف هيف نالملا مدقت دقو دلجلا هيلا م الو مچ رلا لد راصتفالا لعو « وتم هيف ثحبلا مدت دقو

 مث الرآ دلج ىئازلا نأ ملم دنع ءاربلا ثيدح ىف هنآل برقأ ناکا هسکما هب جتحا ولو « موضعي هب جتحا اذكو

 نال ةو وک رافكلا ةحكنأ نأ هءف و < 5 مَع نكي 1 هل حقو ىذلا دلجاا ناب لاصفنالا نکع نکا « مدقق اک جر

 ةصقلا هذه نم هذخأ ىفو ةعيرشلا عورفپ نوبطاخ رانکاا نأ هيفو . حاك-الا ة توبث عرف ناصحإلا توبث



۱۷۲ 
 دودحلا پاتک - م

 ةديح باوجلا ىف ناكل الاو هلبدبت ىلع اوم دفأ اء نكي مل واو اف سيل ام ةاروتلا ىلا نویی اون اك دولا نأ هيفو . ذعب

 مهيذكأف ةاروتلا ن ال قفاوم ميلعف نأ اومهوآ و «ةولءةي ا اذ نع اولد مف ةاررثلا ىف نود امع لأ هن 9 لا سا نم

 « ديحوتلا باتک ىف هرب رةق ىنأي اک اطال نم ارش ارطق | مآ ىلع مرضعب هب لدتا قو . مال ن هللا دبع

 لد هب لدتسا نماذکو ۾ ميمعتلا ىلع لدي الف ةءقاولا هذم كلذ صرص لانحال حضاو ريغ كاذل هب لالدتسالاو:

حالا اذه هقرطي هن 9 ليدبثلا نم ةملاس ةحرصص اراك تناك ذئنيح ترضحأ ىنلا ةاررتلا نأ
 هلوق هدر الو هنيعب لاهت

 هطسب ىتأيسو هب قوثوم دحاو ناجرتر م احلا ءافتک | هفو . ةاروثلا لصا دارلا نل , كار ا ن۴ و كب تثمآ,

ثيدح وأ نآرف ليادب ال كلذ ىب اذإ انل عرش انلبق نم عرش نأ ىلع هب لدةساو . ماکحالا باتک ىف
 ملام حيأ 

 نآ مع ب ىنلا نأ ىلع ةصقلا هذه ىف عقو ام لمحی اذه لدو  مهتءيرش وأ مهبن وأ انين ةمب رشإ هخسآ تبث

 الصأ ةاروتلا نم خن مل محلا اذه

 سانلاو رک احلا دنع اب هريغ ةأرما وأ هثأرما یر اذإ باپ - ۸

 ؟ هب تیم اع اهاسیف املا ترب نأ کاحلا ىلع له

 نا دبع نب هلا ديبع نع ٍباهش نبا نع "كلام ان ربخآ فسوب ن دبع اش - ۳ ۲

 لاتف کو نا ولوسر ىلإ اهمتخا نياجر “نأ هاربخا اننا باخ نب ديزو ةريره نا نعد دومسم نب ةينع نا

 نّذَأو « هللا باتكب اننيب ضقاف لا لوسر اب لجأ : - امبهتفأ وهو - رخآلا لاقو « هللا باتكب اننيب ضقا : هدأ

 ملكت : لاق مكسنأ نأ ىل

ف ملا لهآ تلأس ین e ةيراجيو ةاش ةئام هنم تب دتناف « مج رلا ىبا ىلع نأ ىنوربخأف
 ىلعام نأ ىنوربخأ

 ىلع مجرا ااو . ماع بي رغتو ةئام دلج ىنب|
 '"نيضقأل هديب ىسفن ىذلاو امأ : لب هلا لوسر لاقف . هتأرما

 نأ ىئسالا نأ رمأو . اماع هب فو ةئثام ها داجو . كياع رف كتتيراجو كمت امأ ٠ هللا باتکب اكسنبب

 هنأرماب ینزف  ربجألا فوسملاو : كلام لاق اذه ىلع ًافیسع ناك یببآ نإ : لاق .

 « امج رف تفرتعاف  اهخراف تقترتعا ناف رغال ةأرما ین

 اهأسيف املا ثعبي نأ ج احلا لع له سانلاو م اجلا دنع انزلاب ,ريغةأرما رآ هنارما یر اذإ باب ) هلوق ۱

 ةا ما فذق نمیف رهاظ روكذلا| سلاو « قوتسم هسحرش مدقت دقو « فيسعلا ةصق هيف رکذ ( هب تیمر اوع

 له » هلوقب راشآ و , كلذ رکنی لو ار طاح ناك ةأراا جوز نوک نم هذخآ هناکف ةنأيما فذة نم امأو « هريغ

 ةبوجو ان دنع حصالا : ىووذلا لاق . مامالا ءاربام بس كلذ نأ ىلع رورجلاو , كلذ ىف فالخلا ىلإ « مامالا ىلع

 سا لاتحال بوجولا ىلع هيف ةلالد ال لاح ةمقاو ىف عفو لمف هنأب بقمتو « ةأرملا لإ سرنا ثعب هيف ةجحلاو

 ىح ةمقلا راهتشاو دملا لع ةلاصااو ماصخلا نم فيسعلا كار نيبو امجوز نيب عفو ام ثعیلا بیس نوکر

 املاح لثم ىلد ناك نع صتخ هذه ىلإ لاسرالاف . امج وز «ءلع ركشي مو هب حرص اع فيسملا دلاو حرص
 همتا نم

 « كلذ ىلع ةثيبلا ةماقإ رها رارفالاب الإ ارام ف تبشال ان رلا دح نأل اباارءا ىلع قلع اماو « ررجفلاب ةيوقلا



 ۱۷۳ 6۵ - 1۸4۲ ثيدحلا

 ذخ وب ال ةنأ ابلعأو ابجوز لاق اع الأسف دژاو بأ ایل كثعبف الجر ةنا ما عنف دجو هن هريخأف لجر موا ر نأ.

 ان لب هريغ ذأ ما وأ هتآرما فذق نم نأ لد ءايلعلا عجأ : لاطب نیا لاق . تمجرف رع اهب صاف « تارتعاف هلوقب
 نع ام أي ةأرملا ىلا سیب نأ مامالا لع بحي اذرلف ء فوذقملا رفأ نإ الإ « دحلا هيلع نأ ةئببب كلذ ىلع تأ ملف
 فرتءاول كلذ نع عرفتإ امو . فذقلا دح فيسملا دلاو ىلع پچ ول فیسعاا ةصق ىف ةأرأا فرت: : ولو ؛ كلذ
 كلام لوالاب لا ؟ ظقز فذقلا كرس وأ فذقلا لوس و انزلا لوس هد بج له تركنأف ةءعم ةأ اب یز هاب لجد

 هيف ةجاا و « طقف انزلا دح هيلع اف اهم رقآ نم : ةغينح ىبأ امحاصو یمناشاا لاقو « ةفينح وبآ یاثلابو
 لک نال انزلا دح هيلع بجي ااو ناز ساف بذ.ك ناک ناو ‹ ایفذما هياع د> الف مالا سة ىف قدض ناک نإ هنأ

 WT ىلع هرارذاب ذخاژف هريغ ىلع هب رفا ام عدم وه و هسا ىلع هر رفآ م هم زا هريغ لعد 4سم لع رفأ نم

 ءريغ نود

 دارأف ىلص اذإ » للك ىبلا نع ديمس ونبأ لاقو . ناطاسلا نود هريغوأ هلهأ بدأ نم ساپ - ٩
 دیمس وأ ؛لفو « هنافیلف ىلأ نأف ۽ هندبف هيدب نيب رك نأ "دا

 بالا نب نهحراا دبع نع "كلام یا !لیعاسا شم سس 8 6
۲ 

 "یادلاو هلل لوسر تسبح : لاقف - یذف ىلع ”هسأر مضاو ا هللا ”لوسرو - هزع هللأ يضر ركب وأ

 ءاج : تالاف ةع نع 0 هيبأ نڪ

 ۳ رلوسر ناكم الإ دل مت نم یدک الو ۰ ینریعاخ ف مذيب نما لەو یبتاعف ١ وأم ىلع اوسیاو

 « مميتلا هنآ هللا لزنأت « هيك

 نع الح مماقلا نب ن٣ زا دبع نأ 3 رع نقربخا به "نیا ی دح ناماس نا ی او - ۵

 "توا يا « قدالت ىف سال رسم : لاقو ةديدد ةزكآ ىنزكساف ركب وبأ لبفا : تلاق ةا نع » هيبأ
 دحاو: رکوو کل 0 هون و فخرا دقو جالي فا لوسر ناکا

 فالقا نايل ةدوقءم ةجرتلا هذه . كلذ ىف هل هذ] نود ىأ ( نالماآ نود هريغ وأ ها بدأ نم باب ) هلوق
 ريغب كلذ مي نأ هل وأ « هيلع دحلا ةماقإ ىف مامالا هدیم نذأتسب نأ ىلإ ءاقرالا نم دملا هیاع بجو نم جاتحي له
 دحأ دارأف لص اذ] عَ ىنلا ند ديعس وبأ لاتر ) هلوق ۰ ةمالا تنر اذا باب و ىف ةلايب مدقت دقو ؟ ةروشم
 قالوصوم مدقت ىذلا ثيدحلا نم یصتخم اذه ( دیعس وبأ هلعفو « هلت اتيلف ىبأ ناف  همادیلف هيدي نيب رع نأ
 و» | اف هلن اقيلف ىبأ ناف ؛ همادیلف هيدي نيب زات نأ دارا ناف » هظفا و « هدر نيو م نم لصاا دز باب »
 ظفلي روکذاا باپ ىف وف « دیعس وبأ هلمفو » هلوق امأو . ديعس یی نع اص ىبأ قیرط نم هجرخأ « ناطيش
 كانه قوم هد رش مدقت دقو بردص ى درهم وبا عفدق هدب نيب زانم نآ باش رو لص اا یار 5

 وبأ هلمفو کالا نذإ ىلإ كلذ ىف جاني الو عفالاب ذانجلا دۇ. نآ لماا نذالاب درو را نأ هنم ضرغلاو



۱۷ 
 ۵ ودحلا باتک مك

 شما دس رکذ م كلذ ىلع هرفأ هل هرکذ ايلف « باسلا ند همبفتسا لإ «٠ ناويم هيلع 9 و یردخا كيغرس

 ىف كلام قيراط تمدق: دقو , اهن هيبأ نع مساق نب نمحرلا دبع نع نيبجو نم مميتلا ةيآك وزن ببس ىف ةعئاع

 ین اذه تبث ءدحاو ینہ ىأ ( دحاو زکوو ركل ) هلوق ٠ امده ثراحلا نب ورع قي رطو ةدئاملا ةروس هست

 نا لاق . زکللا وهو هلثم هرذو فکلا عم ردصلا ىف ركولا : لاق ةديبع ىنأ مالک نم وهو « لمتسلا ةاور

 ناك اذإ 4 نذأي مل ولو ناطاسلا ةرضعح هلهأ ريغو هلهأ لجرلا بيدأت زاوج ىلع ةلالد نيثيدحلا نيذه ىف : لاطب

 6 ةمآلا لع بيرت ال باب دق هيلأ ةراشالا تمدقت دقو ۾ قيفرلا بيدأت لهألا بيدأت ینعم قو. قح ىف كلذ

 لتقف الجر وتأرما عم ىأر نم اپ - ۰

 0 لاق ةريذلا نع ةريخأل باک دارو نع كالا دبع انث"دح ةناوع وأ ايثدح یوم اشم بس ۷

 : لاقف لكم ىلا كلذ علف ٠ حفصم ريغ فیسلاب هتب رضا ىتأرما مم الجر ؛تیآر ول : ةدابع نب ؛دعس لاق

 « ىم ريغأ هللاو « هنم ريغ انأل ؟ دعس ةريغ نم نوبحمتأ

 [ 7415 : ىف هفرط - ۱۸۵۱ ثيدحلا]

 هياع رووجلا لاقف :هيف فلتخا دقو , مكحلا نیب لو قلطأ اذک ( هلتقف الجر هنارما عم ىأر نم باب ) هلو

 هللا نيبو هنیب امن هعسي یمفاشلا لاتو . همد رده هتأرما عم هذجو ةيأأ ةئيو ماقأ نإ قحس) و دحأ لاتو , دوفلا

 جرخآ دقو . مكحلا رهاظ ىف دوقلا هنع طقسإ ۱ نکداو ؛ لا بچوام اعم لان هنأ عو ابي ناک نإ لجرلا لت

 ف اباتك ريغ بکن 0 امامة الچر تاما عم دجو الجر نأ « مارح بترا ءىلاه ىلا حک لوسإ قازرلا دبع

 ةفلتنع كلذ ىف رمغ نع رابخألا تءاج : رذنلا نبا لاقو « ةيدلا هواعمب نآ رسلا ىف اب اتکو هب هوديقي نأ ةيئالعلا

 ةمب راپ تأ | نإ : لاقن هتأرما عم هدجو الجز لن لجر ند لث هنأ ىلع نه كيث دقو « ةماعقنم اهديناسأ ةماطو

 وه ( یوم انثدح ) هلوق . كلذ ىف اهاانع ىلا معن الو ءذخأت اذمو : ىعفاشلا لاو ء هتمر طخیلف الاو ءادوش

 لاق ) هلوق ۰ رذ ىبأ هنا كلذک یبثو , ةبعش نب ةريغملا بتاك وه داروو ريع نبا وه كلما دبعو ل.ءامسا نبا

ه قاذک ) فسا اپ هب رضأ قأرما عم الجر تيأر ول ( هلوق 0 جررخلا كوس یراما الا وه ) ةدايع نب دعس
 هذ

 عم تدجو نأ تيأرأ هقا لوسراي : لاق ةدابع نب دعس نأ و سم دنع ةرب ره ىبأ ثيدح ىفو « مزجلاب ةياورلا

 « قحا ب ر ىذلاو الك: دعرم لاقف د رخآ هجو نم هلو « ثيدجلا « ءادوش ةم رب یتآ ىح لبمأ الجر یتآرما

 دحي لجرلا هللا لوسراب : لاق ةدابع نب دعس نأ » هجولا اذه نم دواد بالو « كلذ لبق فلاب هلجاعأال ىك نا

 تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ىقاربطلا جرخأو « قلاب كمركأ ىذلاو لب : لاق ۰ ال : لات ؟ ةلتقیف الجر هلها عم

 : ةدابع نب دعسل سانأ لاقف و هيفو ثيدحلا البس نم لعج دق هللا نا : رب ینلا لاق مجرلا ةيآ تارت امد

 ةب راض تنك : لا ؟۱-مااص تنك فيك الجر كنأرما عم تدجو وأ تيأرأ ؛دودحلا تلزم دق تپ اٹ بأ ا

 انالف تيأر : لوفأو , قلطناف هتجاح بئاخلا یضن دق كلذ ىلاف ؟ ةم.رأ عمجأو بهذآ اناف انک یتح فيسااب

 ىنأ الول : لاق مث ادهاش فيسلاب فک: لاف ب هللا لو رل كلذ اورکذف , ادب أ ةداش ىل نولبةي الو یت ر دلجیف

 حاكنلا باتك رضاوآ ىف < ۃ ريذا باب » ىف ثيدحلا اذه حرش مدقن دقو « ناريذالو ناركسلا اف عب اتنی نأ فاعأ

 یارلاب ضراءتال ةيعرشلا ماك-آلا نأ ثيدحلا قو . دیحوتا بانک ىف « ینم ريغأ هللاو » هلوق ىلع مالکا یاو
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 ضيرعتلا ىف ءاجام سيسي - ۱

 لل یهر ةريره ىبأ نعد بيسأل نب ديعس نع باهش نبا نع "كلام ىثادح لیعاسا شم — ۷

 كل له: لاق « دومآ الغ تار یأرما نإ « 1 "لوسر اي : لاقذ *یارمآ هءاج ا 1 "لومر نأ هنع

 ناك أف : لاق ٠ معن : لاق ؟ قروأ نم امف :لاق . رج : لاق ؟ اماولآ ام : لاق . مسمن : لاق ؟ لب! نم

 « قرع هز اذه كاتبا لملف : لاق . هعزت قرع مارأ : لاق ؟ كلذ

 « نطابو رهاظ نارجو هل مالک ره ۳ بغارلا لاق ‹ ةمجعم داضو ةلممم نيقب ( ضي ر هذا ىف ءاجام باب ) هلوق

 باتک نم « دلولا ىف ضا رءتأأ باب د یف هيأ مالكلا نه ءى“ مدقآ و ؛ رهاظلا ةدارا رهظب و نطابلا هلئات دص

 تركذو « ثيدحلا « دوسا امالغ تدل و قآ رما نا » لق ىذلا نارعالا ةمآ ق زره ىبأ ثيدع حرش ىف ناءالا

 ضيرعتلا نأ ىلع ثيدحلا اف هب لدتسا یعفاشلا نأ و « ضي رتل کح ىف فالتخالا نایب و همسا ىف ليق ام كانه

 ةءاور رخآ ىف عقو دو « نيءضومألا ف ثر دولا اذو دروأ ثم یراخباا همی ٠ حيرضتلا < یلعب فذق اب

 یار لاق اذا ةنعاللا نوکن ۱۶۱: یرهرلا لوقو « هنم ءافتنالا ف 4 صخر لو د كانه املا ترشآ ىنلا رمعم

 ىلع لدا « اهتيطخم خرما مر عبد راج ةدتعملا ةبطخ ىف ضرما نأب یعفاشلا جحا : لاطب نبا لاق  ةم»افاا

 اذان > نيا نيب الا نوک ل حاکنا نا گاج ةبطالاب ضب رع نأب ليعامسا ىْمْأَقل باجأو لای 0 امبكح قارتنا

 ىلا جنح مل ه4بتجاح نم ةأرملا نأ مهفأف ضرع اذاو « عنف دعولا وأ باجالاب تاوجلا هيلع عفو ةبطحلاب حرض
 ماقف دحأ نع هيف نأ ريغ نم فذاق ورا ۰ با رج ىلا ره الو دحاولا نم عقب فذقل اب شا را ۰ با وچ

 وه هيف فذقلا مدع لب « نب رهآلا لهدم ضيرعتلاو ةمشااب عقدي دملا نأ هيلع ركع و « قرف اذک « 2 رصلأ ماقم

 دقو « لسلا ىذأ ضبرعتلا ىف نا هيف بيدأتلاب لوقي ضيرعتلا ىف دم اب لقي مل نمو « اضيرعت ناك امل الاو رهاظلا

 لاق هنأ یمن مدارا ند تبث دقو ؛ أمم قاغم بابلاو تيب ىف ةيبنجأ وا رما خم دجو نم بیدأت لعا ومجآ

 لاق , دج هيف سيل : لاق ؟ يضر رءتلاف : ءاظعا تاق حيرج نا ابن د قازرلا دبع لاقو « ةب وقع ضيرءتلا ف

 : لاق « لدتعم ريغ ىراخبلا بی وبث لاق هنأ یدرادلا نع نیت نبا لقث و « لاكن هيف : رانيد نب ورو ءاطع

 ناك اذه نع E راو ۳ تاق ۰ ابا وض ناک هرگشیام یو اد سوغنلا ىف عقیام رکذ ف ءاج م : لاف ولو

 درب ملو ایتفتسم ءاج اما ىبارعألا نأب بابلا ثيدخ نع ةيكملاملا لصفنا دقو : نيالا نبا ء لاق « باوصلا وه

 نأ ىرش اذهو 4 فذقلا هدارا ند فرع نم ىلع تا ا شم رم: ف فذة نأ هلصاحو . اذذف هضضإ رعدب

 ا لاعتو a اديس هقاو « ةدارالا ىلع عالطالا رذعتل ض رم ف دح ال

 نع نا دبع 7 ريكس نع بيبح ىبأ نب دب ۳ ی دح "فيلا ام الح فس و نب نا "دبع اشو - ۸
 ترا[ 5 م 9 ۰ 2

 سم "ینا ناک: لاق هنع هَل یهر درب یا نج» نا درو نب راج ني ناجرلا دبع نع راسي نب ناماس



۱۷۹ 
 دودا باتك م

۱ ۲ 78 7 ۱ 7 ۱ 

 € هللا دودح ن هم لح ف الإ تادلج رشع قون رم ال : لوقي

 1 ۹۸۰۰ > :E ف هاقرط - 1۸4۸ ثيدحلا ]

ع ینادح» 9 أ نب اسم اندح ناملس نب لیضف ای دح يلع نور شو بس 4
 نهراا دب

لإ « تاب رض رشم < قوا ةيوقعال لاف لص 7 ىنلا م ممم ن ن# راج نبا
 « لا دودح نم > ىف ا

ا ی 8 ناماس نب ( یھ شم — ۰
 ا انأ اي ء لاك 7 ارك نا و رگ ی ا هو ن

ب نهرلا دع اج ذإ راس نب ناهلس < دبع
و زاس نب نابلس < تال راج ن

 نس ناماس انياع 

نأ رب اج نإ نمر لا * دبع ی "لح
ا 2 ةد 0 یو هد رک هاب 

 : لوقب يل دام یبلا توس لاف "یراصنال

ع فال رطاوسأ 5 قرش "فوف اورلغال
 « لا دودح نم د

سوبأ انثدح ٍباهش ثان 00 ليقع ن ۶ ”ثيالا ان دح اک ن يغ اش - ۱
 ةرره أ 1 نأو ةها

لو هن . لاق هنع نا - یر
ل لاقف « لاصولا نع لک نا 

 لصاوت 1 "لوسراپ ۰ كف : نيل نم "لاجر ه

 يطب تيا یا « ىل کیا و ۵ هللأ ”لوسر لاقث
 ee "لصاو لاصولا اوهتني نا أاوبأ املف .نيقساو یر

 طیعس نب یحو هبا . 6 اوأ نیح مهم لکسااک « ر ۳ وأ: : لاقث لالما اور م اموب مت اموی
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 نحرا دع نع د قاجرجلا دحآ ىبأ نع ىليصألا ةاور ف ( هللا دبع نب راج نب ناجرلا دبع نع ) هو ٠ نعرلا

 دوپمبا ةياور هنم بوصآ و « باوض وهو ةدرب ىبأ نع نحرلا دبع نغ راصف رباج نع هلوق ىلع طر مث « راج نع

 خيش ىلع نب ورع نع دامس نب ليعاد#ا نب ىلع اور یف ( ةدرب ىبأ نع ) وق ۰ « نع » لدب « نا و ظفاب

 ىلع نب ورع ىنعي صفح وأ لاق « راصنالا نم لجر ىنثدح » لاق رباج نب نرلا دبع ىلإ هدنسپ هيف ىراخبلا
 نأ رباج نب نمعرلا دد ینثدح ثراحلا نب ورع اور قو , ميم ی هجرخأ راپ نب ةدرب وبأ ره : روكذملا

 مه نآ نب لسم نع ناماس نب لیضف ةاور نم ةا 4 قيرطلا ىف عقوو < یراصن الا ةدرب ابآ حس هزأ ةثدح هابأ

 ناماس نب ليضف یر۵ قئوأ وهو ةرشيم نب صفر هام دقو « 2 يلا عم نع راج نب نحرلا دبع ىنثدح د

 نب ی هاور دق : تاق . ىليءامسالا هجرخأ 7 هبآ نع راج نب نجرلا ديع نع میم نآ نب لسم نعوم هيف لاقف

 قحسا هاورو : ىليعامسالا لاق « جرخت ملا د ىف من وبآ هجرخآ لیضف ةاور لثم میم ىبأ نب لسم نه بربآ

 . راصنالا نم لچر نع رباج نب نر ديع نع مه نآ نب لسم نع رج نبا نع قازرلا دبع نع ةيوهار نبأ

 نع بلا لخدي مل : ىليعامسالا لاق < یرامزآ ةدزب یو رباج نم الک ناف « نب ريسفتلا دحأ نیمی ال اذهو : تلق

 لصاعف . كلذك هتباور نم هقاس 2 دب زب نع بوآ نب دمعس هقااو دقو ادحأ ةدر هاو نجرلا دبع نيب درزب

 فرع نيب لهو . راين نب ةدرب وأ هنأ حجارلا مش ,ىلاثلا حجارلا ؟ ىعسم وآ ممم یاو نغ وه له فالتخالا

 مث فالتخالا « للعلا » ىف ىنطقرادلا رك ذ دقو « اضيأ ىناثلا حجارلا ؟ ال وأ راج وهو ةطساو ةدرب ىبأو نحرلا

 دقو ثراحلا نب ورمع لوق لوفلا : لاف مینا باتک عیج ىف كلذ فااعو « هعبات نمو ثوللا لوق لوةلا : لاق

 « ةفث ىلع رودي راد اهفیک هناف ثيدحلا ةمص ىف نیخ.شاا نع فالتخ الا اذه حدقي لو : تلق . درز نب ةماسأ همبات

 ةرضح ناملسا راج نب نجرلا دبع ترد ىف جشألا نب ريکا عقوام هيأ 4 عقو نحرلا دبع نوکب نأ لمتحو

 هوبأ همق 4: و هابآ هب ثدح 1 ةدر ابا عمم نمر أأ ديع نأ وا 7 نرا دمع نع هب اريكب نايا كثر دوم مث ريكو

 « هبارطضال هب جامي الف برطض» ثر دا نأ ليضآلا ىعداو ‹ ةطساو ريذب ةرانو هيبأ ةطساوب ةرات هب ثدحف

 اهو هحيحمت ىلع ناخرداا قفتا دقو ؛ رضيال ىناحملا ماماو « هعامبإ حرص دقف ذهن نحرلا دع نأب بقعتو

 دبع ةارر نم ةءاسأ ىبأ نب ترام لا هجرخآ لسم هنکل یوف دنسإ ادهاش 4 تدجو دقو « حیحصتلا ىف ةدمعلا

 یآ ند رخآ دهاش هلو «د= ىفالإ طاوسأ ةرشع قرف دل< نأ لح ال , همقر ماشه نب ثراملا نب رك ىبأ نب هللا

 هدیژر و ‹ مرجلاب pny > ىنا ةغيصإ هلوأ ماب ( دل الز هلوق - هيلا ةراشالا قات هجام نبا دنع ةرب ره

 پوبآ نب ىج ةياود ف ( طاوسأ ةرشو قوف ) هلوق ۰ ءاودلجت ال» ىا ةفرصإ اهدعب ىتلا ةءاورلا ىف عق وام

 رثع قوف ةبوةعال د اجلا راشاا داح نب ليءامسإ نب ىلع ةءاور قو « تادإج رشع قوف د ةرممإ» ن صفحو

 وأ دا نمددع عراشا رم هيف درو ام دحلاب داراا نأ ءرهاظ ( هلا دودح نم دح ق الا ) هلوق . « تاب رض

 ةيارهلاو ركه لا برشو ةقرسلاو اولا لصأ كلذ نم هيلع قفتلاو ةصوصخ ةبوةء وأ صوم برضلا
 « ادح نبريخألا ةيمست ىف فلتخاو , دادترالا ىف ل:ةااو فارطالاو سن ف ضاعقاو لتقاو انزلاب فذقلاو

 طاوالاو ةيراماا دحج یهو ءال وأ ادعج هتب وقع یمسآ له ةب وةلا مرم قدتسي ةريثك ءايشأ ىف فلتخاو

 « ريتخلا ملو رايتخالا لاح ف ةنيلا و مالا لك أو قاد الو اياد مئاهباا نم لحفأل ةأرملا لیتو ةءيملا نايتاو
 یرابلا حت م ۱۳ ج۷۳ م
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 دودحلا باتك

 ىلإ مرضطعل بهذو ٠ ائزلاب ض رءٌلاو ناضهر ىف رطفلاو الءاك: ةالصاا كرتو رخلا برشب فذالاو رحسلا اذگو

 صر مخ ناب ینعلا اذه رر نيب رصءلا ضءإ نأ ىنذلب دیعلا قیفد نبا لاق هلا ق بابا ثيدح ىف دحلاب دارلا نأ
 لك ىلع دملا قاطي ناك مالا لوأ حرشلا فرع نأو « ءابةفاا نم یحالطصا ىمأ !هركذ مدقملا تاردقملاب دحلا

 : لاق « همدع لعالاو « لقن ىلا جامي و رهاظا نع جورخ هنأ ديعلا قيقد نا هبةءثو « ترغص وأ ترک ةيصدع

 ادعام نآل « هب عنا صتخم ءىش انل قبب مل رشعلا ىلع دازب نأ هللا قوقح نم قح لكى انزجآ اذإ ازآ هيلع درو
 صوم قبب الف مرخع سیا من عرشب ال هنأ وب زا لصأو « مرح؟ سیا ام وه ةداب زلا امف زوال ی تامرحلا

 : لاقف ةروكذما لالا ما نبا هبحاص دلقث دقو « ةهمست نا هنظأ هيا راشملا یرصملاو : تلق . ىنعم ةدايزلا

 دعتي نهو ) هلوقب دارلا یهو , ةيهاوأو هللا ماوآ ىه ىلا قوقحلا اذه دودحلاب دارملا نأ باوجلا ف باوصلا

 نمو ) لاقو (اهویرقن الف هللا دودح كل ) لاتو (هسفن لظ دقن) یرخآ قو (نوااظا م كئل وأف هللا دودح
 بيدأتك ةيصمب قاعتنال ىلا تايبدأذلا ىف رشعلا ىلء دا زب الف : لاق 4 را هلخدب هدودح دمتي و هلوسرو هللا ضعي

 یثنساا وهو هيلع دازبال مدت هيأ درو اف , یعاعاا بارم نيب قرف» نآ لمتحو: تاق . ریذصاا هدلو بألا

 ابا راشاا تايآلا ىف اک دملا معا هيلع قاطأو هيف ةدابزلا تزاج ةريبك ناك ناف ريدق: هيف دري ل امو « لصالا ىف

 یرهمآ ىلع نيدلا قت خيشلا داريا عقاب اذبف « ةدايزلا عنب دوصقاا وف ةريغص ناك ناو  یثتسلاب قحتلاو

 ةرشع قوف اورزعتال » ظفاب ريرعتلاب ةر ره بأ ثيذح نم ةجام نب جرخأ دقو « هدارم كلذ ناك نا روكذملا

 ضعبو قخساو هنء روركملا ىف دحأ و ثیا هرهاظب ذخأف ثيدحلا اذه لولدم ف فلسلا فاتخا دقو « طا وسا

 خاببال : یعفاشا لافف اوفلتمخا مث ء رشعلا ىلع ةدايرلا زوجت : ةفيثع ىبأ ايحاصو ىمفاشلاو كلام لاتو « ةيعفاشلا

 هدح سنج نم ريزعت لک طيئةسي هجو وأ لوق قو , نالوق ؟ دبعلا وأ را دع رابتعالا لهو ؛دودحلا ىتدأ

 الاب مامالا ىأر ىلإ وه : نوقابلأ لاقو : لصف لو « دحلا هب غاب ال ر ىعازوالا لوق یتقم وهو « هزراحيالو

 نايثع نهر« نب مثع نه رثکا ی زا ق دلم ال ,یهو» ىبأ ىلا بتم هتأ رع نعو « رو" ىبأ رايدشا وهو غلب م

 درک نم الإ دزءبال : ءاطدو روث ناو كلام ند و دو م۰ نيا ند اذکو هام طو ها اب غلب هنأ رمع نمو نيثالث

 ليا يآ نبأ نعو « نيمإ رأ خابیال ةف یا نعو « رزدب الف امف د> ال ةيصعد ةدحا و ةرم هه عفو نمو <« هم

 كثردحلا نع اوباجأو « نينام حلبب ال فسرپ ىنأو كلام نع ةياور قو « ةدلج نیمست و ضخ ىلع دازبال فسوپ ىبأو

 فدا زواحيال نكل ةدايرلا زوجت ديلابو الثم اصمااب برضا امأو إلا ىلع هرصق اهنهو « مدقتام اهتم ةبوجأب
 خو.ذم هنأ امنمو « برذملا ظفلب ةدراولا ةاورلا ىل؟ فقر ل هناك و ةيعفاشا نم ىرةطصالا یار اذهو ؛ دودحلا

 مو « راصدالا ءابقف دعأ دعس نب ثيللا لوق وهو نيمب اتلا ضعب هب لاق هنأب درو ؛ ةیاحصلا عاج هخسن ىلع لد

 رشعل اب ةديدحت ىة بابلا ثي دح و دودحلا فا اخ ر زمتلا نأ لد غامجالا رهو هنم ی وقأ وه امي ثيدحلا ةضراعم

 فيةختللو ديدشتلا ىلإ عجرب امف مامالا یار ىلا لوکوم ريزعتلا نأ ىلد عاجالابو « دحلا لثم ريصيف اهتود اف

 كلذلا ؛ دب دشأأ برأ هعدرال نم مو مالكا هعدر نم سائلا ىفأ عدرلا عرش و زا نال ددعلا ثر نم ال

 نكس لسم دبد شنل و فرخت نآب و ء اهل اخاف ضد الو هيف داربال دحاا نأب بقهثو ۽ ةيس< در لک مزءت ناك

 عمل كلذ عمو. ددا) هعدرم ال زم ساناا نم زا ليادب دارفالا ف یعار ال عدرأا نأبو روكى اا ددملا ةاعارم عم



 ۱۷4 ۸۵۸-۸۵۳ ثيدحلا

 نأ يطرقلا لةناو « رب زا و دلا نيب علیا وأ دملا ىلع ةدای زا اب ليل درف لك ىلإ ظن ولف « ع زمئااو دحلا نيب مدنو

 « ةبادصأا نم دحأ نع هب لوقلا فريال هاف دمتعاا وهو یووناا هسکعو « بايلا كيد هءلع لد اع اولاق روپا

 لدعام هاب ول هنأ ىضتقي وهو « بذذلا ردقب ةب وقماا ی رب ناکن ثيدحلا اذه کلام غاري :  لاقف ید ادا رذتعاو

 م لصاوف » هلوق هنم ضرغلاو « لاصولا نع ىهلا ثردح ىناثلا ثر دحاا ٠ هب ذأ نأ هذا نم ىلع بجي هلع

 « تدزل ربشأا دتما ول » هلوتا مامالا یار ىلإ لوكوم ريزفتلا نأ هيف : بابملا نع لاطب نبا لاق « مو لك -نلاک

 ذذغ قدرو هنأ روكذملا كثدحلا شضردام ال نكل « لا مك وهو « هآریام وبزعنلا ف ديزي نأ ماءالل نأ لع لدو

 هسيف 3 و تارطفلا نم كاسالا وهو كورتم ءىثب قاعتي اذهو « سوس ءىثب قاعترف دلجلا وأ برضلا نم
 مهل ناك مهب لصاو نيذلا نأ رهاظلاو « ادج ترافتم صاخشألا ىف امهريثأتو « شيطعتلاو عبوجتلا ىلإ عجب
 « ممرجز ین رئ واا وه تراكل هنع مرجع ىلإ یہی ىح یداع ول كلذ نأ ىلا راشأف 2 ىف كلذ ىلع رادتنا

 وأ دا ةفص  لادلا فلتخ نأب رشملا ىف نكم كلذو . عدرلا هب لصحام ريزغتلا نم داراا نأ هنم دافتس و
 هلوق . ةيوثعلا رومالا نم هر و عبوجتلاب ريزعتلا ذا وج هنم داسي معن < لعأ هللاو اديدشتو امية برضاآ

 ديعس نع : باهش نبا نع رفاسم نب دلا نب نمحرلا دبه لاتو « یرهزاانم سا ویو ديعس نب حبو بيعش هعبأت)
 اماف : تلق . بیسلا نب ديعس لاقف دلاخ نب نحرلا دمع موفلاعو ةءلس ىب أ نع هلوق ىف الیقع اوءبات یا(بیسلا نا
 ق لهالا اباصوف یراصنالا وهو ديعس نب ىفي ةءااتم امأو « مايصلا باتک ىف فا وا اباصوف بیش ةعباتم

 نمعرلا دبع ةياور امأو « هنع بهو نبا قيرط نم لسم املصوف ديزي نبا وهو سن و ةعبات» امأو « تایرهزلا »
 نج راا ذيع نع فسللا نع هاور خاص اا نآ لیهاغالا رکذ و( ماک> الا باتک ف اماغ مالکسا یایسف دلاع 1 ۱

 كلذك هيلا هدنسإ یرهزا نه رك ني نجرا درع هاور اذکو : لاق « ةلس نآو ديعس نيب هيف عج روكذا ا

 مث ةيناتحتب ( شايع ىنثدح ) لوق « ثا ثلا ثيدحلا . مايصلا باتك ىف ثیدحا اذه حرش مدقت دقو « یبتنا

 نع) هلوق ٠ ري نب هلا دبع نبا وه (ملا- نع ) هلق . یر ىلغألا دبع نبا وه ىلعألا درفو ةمجعم
 ین ( مهناك» ىف هوءيدي نأ فارج اماءط !ورتشا اذإ رب هقا لور دبع ىلع نوب ره, اوناك مهنآ رع نب هللا نوع
 لاسرالا دازسالا ةروص تراصف« حا اوناك مآ ربع نب ها دع نب اس ىر رفا نع قاجرلا دجحآ نا ةباور

 نب رپ ىبأ نع لسم ةباور ىف عقو دقو « نبا و ترامت « نع , تفدضخف « هللا درع نع ملام نع و باوصلاو

 ىرهزلا نم سنو قیرط نم عوبباا ىف مدقن و « هب رع نآ نع لاس نع و دانسالا اذه ىلءألا دم نع 2 یا

 دا2 یو ؛ قوتسم غوببلا باتكى ثيدحلا اذه حرش مدقتو « هوع ركذف لاق رع نب هقا دبع نب ملاس ىنربخأ »
 ىف بستحملا ةسماتا ةيعورشمو  برضااب ةدسافلا دوقهلا ىطامتف یعرشلا رمآلا فلاغ نم بيدأت زاوج هنم
 وه ( نادبع ) لوق « عبارلا ثيدحلا . ةب ل نآ دعب رمالا فااخ نم ىلع لو“ روک ذلا برضلاو « قاوسألا
 هلوأ ثيدح نم فرط اذه ( مقتناام ) هلق ۰ ديزي نبا وه سأويو كرابلا نبا وه هقآ دعو نامثع نب هللا ذبع
 هحرش مدقت دقو ء وب ةياور نم ةمايتب لسه هجرخأ « امهر راتخا الإ نبرءأ نيب اب ہلا لوسر ری ام »
 قرط نم دودحا لئاوأ ىف ابیرق مدقن دنو ؛ یرهزا ند كلام قبرط نم « ی ینلا ةغص باب د ىف قوتسم

 | باپش نبا نع ليقع
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 ةنيب رهنب ةمهلاو خطالاو ةشحافلا رظأ نم سس - ۳

 نينعالتملا تب : لاق دعس نب لهس نعد یه لا لاق نايس انثدح هللا دبع نب “لع اش =

 : 'ىرهذلا نم كاذ تظنغ لاق « اهمكسمأ نإ !ملع ”تبذك : امجوز لاقف « امهنيب قر ةرشع ةلخ نبا انأو

 :لوقي یرهزا تمسو . . وهف  ةرحو هنأك -اذكو اذک هب تءاج ناو . . وهف اذكو اذكهب تءاج نإ

 € ماركس ىذا 4 تءاج

 نبا ركحذ » لاق دمع نب ساقلا نع رانا وبأ انثدح ”نايفس انادح هقلا دبع نب لع اش - ۰

 . ةنيب ريغ نم ةأرما اجار تنك ول : لا لودر لاق ىتاا یه : دادش نب هللا دبع لاق نيدءالتملا سابع

 «تتلعأ ةأما كلت .ال : لاق

 اقا نع مسافلا نب نج ژا دبع نو دیمس نی ات؛دح ثیاثا اياد فس و لا دبع شو بس ۷

 الوق كلذ ىف "یر نب مدا لاقف « مب ىلا داغ نانءالتملا رکذ :لاق امهنع هللا ی طر سابع نا نعد دم نبا

 « ىلوةلالإ اذهب "تیاتبا ام "صاع لاقث « الجر لمآ مه دجو نأ وكسب همو نم لجر هاتأو ؛"فرصنا م

 « رشاا طوس محللا لولق ارفْطَم لجرلا كلذ ناكو ةئأرما هيلع دج ىذلاب 'هريخأف لِي ېنلا ىلا هب بمذن

 تعضوا نو مبال 0 ید ل قف « محال ريك ال 86 مدآ ولأ دنع هدجو هنأ هراع یمدا ىذا ناكو

 وه ساجلا ىف سابع نبال لجر لاق اب مود ک یا نعال ¢ اه ۶ هدحژ نأ امجوتز رك ذ ىذأا لجراب امش

 وسلا مالالا ىف ماف تناكة أما تان ءال : لاقن ؟ هذه تجر ةننپ ريذب (دحآتجر ول: رپ ینا لاق ىلا

 ىطامت نأ ةش-املا رابظاب دارملاو ؟ هک» ام ىأ ( ةئيب يغب ةمهتلاو خطللاو ةش> املا ربظأ نم باب ) هلوق

 : ةمجدم ءاع اهد ب ةلهرطا ءاطاو ماللا جنب وه خامالاو « رارقإ وأ ةنيبب كلذ تيثي نأ ريغ نم ةداع اباد لدي ام

 ف لوس سب لب اد اههد أ : نیر لح هيأ ركذو : ةداع ولو هيف قفحاب نآ ريغ ند كلذب م ند ءاما عفو

 ىف هحرش مدقت دقو « یرهزاا نم عظفح » لاو ثيح نایفس حب مصأ هرخآ قو « ارصاخع هدروأ نينءالتملا هصا

 هاف:کالاب و ةيانكلاب عقواذک « وف اذفک هب تءاج ناو « وف اذک هب تءاچ نإ » هلوفو ٠ قوتسم نامالا باک

 هنأك اريصأ رعأ هب تءاج نإ د هظال و بارش نا ند جي رج نبا قب رط نم هن اب ناعللا ىف مد و « نيمضوملا ف

 ابلد قدص دق الإ ها را الف نيام أ اذ نيعأ هو أ هب تءاج نإو « اماع بذكو تفدص دق الإ اهارأ الا ةرح و

 برأ هلم فرەو « ةينام ىف قداص ورف ىلوالا ىف بزاک ومف مالک أ ريدق:: اذه یل ءو « ىهتنا « هيلع تبذكو

 0 قداص امج وزا دوسا 4 تاچ ناو 0 4 اهامر اما باک اچ رز رجآ ا رام نا لو ن[ جورا ريم فأ



 ثيدحلا ٩۸۵۷-۱۸۵4 ۱۸۱

 دمع نب معءاقلا قبرط نم امهالک 2 رطم مش ةر نی رط نم هدروآ : اضيأ ناءالا ىف نابع نبا ثیدح اممنأ#

 نامآلا باتك ىف اسا قوس عرش مه دقو  طاغ وهو ها نم دا نب مال طاقساب موضع مقوو « هه

 ىف « ناذعالتلا ركذ » یرخالا ىي_طلا ىف هلوقو « نم » لدب « نع » ىن« كلا ةءباور ىف  ةئيب ديغ نم  هلوقو
 داملا نب دادش نب هللا دبع ره ( ناجا ف سابع نبال لجر لاقف ) هلو ۰ نعالتلا ركذ ١ ىنممدكلا ةءاود
 نبا نع ةءورم ةياور ىف ( هولا مالسإلا ف قت تناك ةأرما كل: ر هلوق ۰ اباق ىلا ةياورلا ىف ةب حرض 1

 ایقاعدم ىف ةبيرلا ايف روظ دقف « ةنالف ى جرا ةايب ريغب ادحا اجار تزكول و هجام نبا دنع حي دنسب سام
 : باما لاق « اهلع ًارثس اما اردممت مهنا كف ةروك إلا ةارلا مها ىلع فنآ مو « ایا٥ لءدب نمر اهديهو
 هنأ هرسلا روظت یعم : یورو ۰ ةهح اف اب اموت ناك ولو رارفا وأ هاب ريذإ دحأ ىلع بمال دحلا نأ ةف

 جرخأ دقو . ةضافتسالاب بحال دحلا نأ ىلع لدف « تفرع الو كاذب اهيا ةذيبلا مت مل نکل و عاشو اونه رهتشا
 ابجرف قرحا ىتح رانلا ىلع ةشح افلاب اهممما دقو هتب راچ دعفأ لجرل لاق هنأ ريع نع سايع نيا قيرط نم م احلا
 هللا لوسر ےہ ىنأ الول : ناقو هبرضف : لاق . ال : لاق ؟ كل یفرب اف : لاق « ال : لاق ؟ اماع كلذ تيأر له د

 نب ورم هدانسا ىف ناب ىهذلا هبقمتو ؛ دانس الا حي احلا لات كنم امتدفآل کلام نم كولم داقیال لر ب
 نازملا ف هركذ هن اف كلذك سال و , امالك هريغأ نأ ۵راف لاق اذک تب دحلا ركشم هوقو كثرللا خش یدو

 هيأ فترتي لب هاود اف خدقلا كلاذ نم مزلی. الو » كلذ لع دز 1 ) فرعیال : لاف

 نيناك م ودلجأف هادهش ةمبرأب اونأي مث تانصحلا نومرينبفلاو )9 تاسلا یر اب - 5
 "روقغ هللا ناف اوحكصأو كلذ عب رم اوبات نیا الإ . نوقسافلا ”ه كلل رأو ادبأ ةدامش م اولبق الو ةداج
 ( مظع”باذع مو ة رخآلاو اين ثلا ىف اويمأ تايمؤال تالفاغلا تانصحما نومري نيذلا نإ ٠ محد

 ةربره يأ نع » ْثَتل ىبأ نع ديز نب رو نع E انثدح ا دبغ نب زيزملا دبع شو — ۷

 ”لتقو « رخسلاو « لاب لرشلا : لاق ؟ نه امو هلا لوسراپ : اولاق .تافبولا غبسلا اوبنتجا : لاق هر یبلا نم
 تانصما فلوو « فح را مو. ىلوتلاو « منی ولام لک أو 3 ابرا لک أو« قلاب الإ هللا مرح ىتاا سفنلا و كا ۳ و و ۲ 2۸ حم

 « تالفافلا تانمؤملا

 رکببلا كح لب تاجوزااب صتخم الو ؛ تافيفعلا رثارحلا دارملاو « نیفذف ىأ ( تانسا یر باب ) هلوق

 تالزاماا تادصحا نومر نيذلا نا )لوقو هلوق ۰ ) مح ر روفغ 2 هلرق ىلا ةا | وق انف امه ريغ امأو 0 قسنلاو

 تنمضت و ةيآلا (نومرب يذلا نإ )ىل د ىدنلا رصتقاو « ميظع هلوق ىلا » هريغلو « دذ یا اذک ماونما تانمؤملا
 هيف عرش وأ باذعلا وأ نعالاب هاء دعوثام لک نأ ىلع ءانب رئابكلا نم هنوك نايب ةي اثلاو فذغلا دح نايب ىل والاذالا
 فذف <f نأ ىلء اجالا دقءتا ذقو « نیت روک ذا نیت الا بالا غا لح یباطب كاذب و دمتم ره و ةريبك ورف لو

 ولقي یا پابل ف هركذأ ۴ ءاقرآلا فذق <f ف فاو < ءامزلا نم ةنصحلا ىذق مح لاجرلا نم نصحا



۱A۲ 
 دودحلا باتك ۸ل
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 تنا مو هيف غقو ةنأ ىل-ع ةو « هدجو رذ ىبأل انک م ألا اوثأي ل م ممجارذأ نومي نيذلاو ) هلوق

 ابرق مدقت دقو « نامالاب قلمثت 3 رارك: انه اهدار | یف نکل كلذك ردو ( ءادرش مه نك لو 3 ةرالنلا

 ۱ لاس ود ثوغلا وأو اا لوح و رذ ىنأ ريفا و لالب نا ره ( ناملس یش دح ) هوت . ,ةئأسأ یر نم باب ,

 كالمإل ببس امل كلذب تين : باهملا لاق ء تاکعابلا یا تاتو ةدحرع ( تاقبوملا عبساا اریلتچا ) هلوق

 نباو دابا هس جرخأ رخآ هجو نم ةريره ىبأ ثیدح ىف تبث اک ةريبكملا انه ةقبوملاب دارملاو : تلق . امكترم

 « سفنلا لتقو هقاب كرشلا رئابكلا د هعفر ةريره ىلأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ةملم. ىبأ نب رع قيرط نم رذنلا

 یاسنلا جرخأو ؛ ةرجملا دعب ةيبارعألا ىلإ لاقتنالا ردسلا لدب ركذ هنأ الإ ء ثيغ) ىبأ ةارر لثم ثيدحلا

 لاق و الات ديعس ناو ةريره ىلأ سرع نييداوثعاا لوم بيبص:قيرط نم کام او نابح نبا هح و یناربطلاو

 ۸ نكلاو « ثيدحلا «ةئجلا باوبأ هل تحتف الا عيسلا رئابكسلا بنت و سا ىلصي دبع نمام : مب هللا لوسر

 نباو ىئاسنلا هجرخأ ىذلا مزح نب ورمع باذک هتفاو دقو < ملاس ةياور ىف حقو ام اهریسفت ىف دمتعلاو « اهرشفي

 هيبأ نع مزح نب ورم نب دمت نب ركب ىبأ نع ىرهرلا نع دواد ن, ناجلس قيرط ن٠ ىناربطلاو هحيم ىف نابح

 « نەی ىلإ مزح نب ورع عم هب ثعبو ناسلاو تايدلاو ضئارفلا باتك 252 هللا لودر بنک د لات هدج نع

 یناریظاو « ءاوملاس ثيدح لثم رکذف «كرشلا رئابكلا رک | ناو : بانکلا ىف ناکو ه هيفو , هلوطب ثيدحلا

 لدب ةرجلا دعي برعتلا ركذ نكل اهركذف «عبسلا رئابكلا بنتجا » هعفر ىله نع ةمثيخ ىفأ نب لبس ثیدح نم

 ىضاقلا ليغامإلو «ةرجاا دعب بارعألا ىلا عوجرلا » لاقو هلثم دیمس ىبأ تیدح نم طموالا ىف هلو ؛ رحسلا

 ىلص نم اورشأ لاق مث املا هلي ىلا ددص و لاق ورم نب هللا دبع نع بطئ نب هللا ديع نإ بلطألا قبرط نم

 رك ذف « معما : لاق ؟ نهركذي 2 ىنلا تعم : هل ليقف ,ةنجلا باوآ ن» یدوت عیسلا رئابكسلا بنتجاو نا

 لوصالا لثم رکذف « هقاب كارشالا رئابكلا لاق نسحلا نع رمعم انأبأأ » قازرلا دبع لاتو ءاوس ىلع ثيدح لثم

 ىربطلاو « درفلا بدآلا » ىف ىراخبلا ةجرخأ ايف ورمع نالو « رحسلا لدب «ةرجافلا نيميلا و لاق هنأ الإ ءاو

 اعوفرم « نرآرقلا ماکحآ » ىف یضاّلا لع ااو « نالخالا "یواسم » ىف ىلعئارخلاو قازرلا دعو ريسفتلا ىف

 دواد نآلو «نيدلاولا قوةعو مرا ىف داحلالا ه داذو ةروكذملا ةعبسلا رکذف « عسن رابكملا » لاق ةوقومو

 اولاق رئابكسلا بات نمو نولصملا هللا هايل وأ نا  هعفر هيبأ نع ین ةداتق نب ريمع نب ديبع ةياور نم ىناربطلاو

 داحلالا نع ربع هنأ الإ ءاوس ردع نبا ثيدح لثم رکذف « هقاب كارشالا نرماتعا , عسآ نه : لاق ؟ رئابكلا ام

 « رشع نه د لاق بيسملا نب كرعس لإ حيجص دنسب ىضاقلا لیعاسا ج رخآو 5 ما را تيبلا لالدتساب ۴ را ف

 قيرط نم متاح ىبأ نالو را برشو سومفلا نيم لاو نردلاولا قوقعو » دازو لصألا ىف ىتلا ةعبسلا ركذف

 ةعامجا قارفو ةرجحلا دمإ برغتلاو قوةملا دازو ميلا لامال] ةمسلا ركذف « ی ايكسلا د لاق ىلع نع تب رح نب كلام

 فحرلا نم رارفلاو آيا لامو كرشلا : اولاقف رئابكلا !وركاذت مهنأ ةمامأ ىبأ نم ىلاربطلاو « ةقفصلا ثكن و

 هقا دهب نورت نیذلا نولم#ت ن آف و ملل هقا لور لاقف )٩ انرلاو لولغلاو روزلا لوقو قوقعلاو رحسلاو

 دعو نيدلاولا قوقعو رورلا ةدارش اذکو سومغلا نيميلا دغ بدالا باك ىف مدقن دقو تاق . ء اليلف انك

 < ايرلاو د ةخن ىف (۱)



 ثيدحلا ٩۸۷ ۱۸۳

 هللا ةحر نم طونقلاو هللا رکم نم نمالاو هتاب كارشالا رئابكلا رک أ ه دوفسم نبا نع ىناربطلاو قازرلا دبع

 ورم نب هللا ديع نع نيريس نا قب رط نم ی دعا ل. عاما یورو « فرقرم رهو « ها حور نم یابلاو
 نع ًاطولا قو . عمج ناتا : لاقف كلذ نع لس « فذقلاو رحسلا لدب «نا"ما» لاق نك لصالا ثیدح لثم
 یراخبلا دنع نیصح نب نارع ثيدح نم دهاش 4و « شحاوف را برشو ةقرسلاو انزلا د السيم ةر نب نانا

 ةا ظفلب ها ور نمو ةم.منلا ىف سايع نا ثيدح مدقتو « نسح هدنسو قوا ىف اريطلار « د رغما بدالا هق

 ىبأ نع هلو «ةفرسلاو انزلا » ركذ نسحلا لسرم نم ىضاقلا ليءامسالو «ةرارطلا ىف كلذ لكل وبلا نم هزندلا كرتو

 دنسب هنع ىربطلا جرخأو ؛ مسقم نب ةريغم لوق نم مالح ىبأ نبال وهو « رو رکب ىبأ متش» ىعيبسلا نع]
 ىبأ نبا هجرخآ دهاش هلو هءفر « رذع ريغ نم نيئالصلا نيب عملا د هنعو ۾ رئاوكلا نه ةيصولا ىف رارضالا د حي

 حنمو هالا لضف عنم رازبلا دنع ةدیر ثیدح نمو« ةيماا رک ذ رم نا لوق نم ل.ءام“ا دنعو ؛ هلوق ربع نع متاع

 كرتو ةةغماا تكنو هللاب كار شالا: ثالث نمال] تارافكتاولصلاو كاملا دنع ةريره بأ ثيح نمو «لحفلا قورط
 ثيدح نمو ؛ اما هج رخآ 2عاا ند جوراب ةنسلا كرتو مامالا ىلع جورحلاب ةقفصلا یک رشف مث « ةنسلا

 دواد وبأ هجرخأ نآرقلا نايسأ كلذ ق فیمضلا نمو « تاب نظا ءوس رئابكلا ربكأ » ةيودرم نبا دنع بغ نبا
 ثیذعو « اهسنف لجد اهتوآ نآرقلا نم ةروس نم مظعأ رأ لف بوتذلا ف ترظن د هعفر سنأ نع یذمرلاو
 و ایکساا نم هناب خرصنل درو ام هيلع تفت وام عيمج اذ ؛ یذمرنا هجرخآ « رفک دقف انهاكوأ اضتاح ىتأ نمد

 لخدی و اصاع دروام هضعب قو ؛ عیقنا ةياغ هتموت دقو افرقومو اعرفم افیمضو اسي یایکلا ركأ نم وا
 كاع انرلاو سفنلا لتق ىف لخاد وهو دلولا لتفو قوقعا ىف لخاد وهو نيدلاولا نمل ىف بيس اك هريغ موم ۴

 ىف لخاد وهو رحسلا ل متو ةقرسلا ىف عيمجا لخديو هلوشإ ةن ايلا مساو لولغااو ةبهنااو انرلا ف لخاد وهو راجلا
 ةحز نم طونقلاو ةرجافلا نيميلا ىف ةلخاد یهو سو.فلا نيو رورلا لوق ىف ةلخاد یهو روزلا ةداهشو رحسلا
 ةروكذملا ةعیسلا یهو حح هجو نم لخادت ديذب اعوفرم درو ام كلذ لك نم دهتعملاو ؛ هللا حور نم سأيلاك هللا
 را برشو مرحلا ىف داجلالاو سودفلا نيملأو قوقدلاو ةفرسااو انرلاو ةرجهلا نع لاةتنالاو بابا ثید> ىف

 ةلصخ نورشع كف « ةءاجلا قارفو ةةمصلا تکنو لواذااو لولا نم هزنتلا كرو ةمعهدلاو ررزلا ةدامشو

 هقوف le قحتل يف عامجإلا وأ نآرما هدضءام الإ هيف فايا نم ی ونأ كلذ نم هدع لد عمجا و, اهنئا رم توافتتو

 « عبس ىلع راصتقالا ىف ةيكدملا نع باوجلا ىلإ !ذد دنع جاتح و 5 امراقيام فوقوملا نمو عوفرم لا نم عمتج و

 ذخالا بجیف داز ام لعأ مث تاروک ذم اب الوأ لعأ هن ابو فیض باوج وه و ةجحم سیل ددعلا مروغم نأب باحيو
 جرخأ دقو . كلذ وتو ةمقاو هل تعفو رم وأ لئاسلل هبسنلاب ماقملا بسحب حقو راصتقالا نأ وأ « دئازلاب
 هنع ةياور قو , عبسو عبس نم رثك أ نه : لأقف عبس رئابكلا هل لیق هنأ سابع نبا نص ىضاقلا ليعامس] و ىربطلا

 نآکو « عبس ىلع رضتقا نم لا ةبسنلاب ةذلابملا ىلع همالك لمحو « ةئاعبسلا ىلا ةياود قو , برفأ نيعبسلا ىلإ یه
 بجوام اهنأب ةريبكلا فرغ نم داسف فرع كلذ ررق: اذاو . روکذلا پابلا ثيدح ىلع دمتعا مع رصتقلا
 ه دحال ةبجوملا یه ةريبكلا : ريبكلا حرشلا ىف ىفارلا لاق دل ايف بال تارركذملا رک | نا دا امف
 نکل « ليمأ لو لا میجرت ىلإ مر با لا دج ورام رثك أ اذه ةئس وأ باک صنب هح اص ديغولا حاد ام ليقو



۸٩ 
 ۱/۸

 دودمحلا باتگ

 ةيهفاششاا نم دحآ نع دجوبال هاب رعشب وهو , ةضورلا ىف هرفآ دقو , رثابكلا ليصفت دنع هوركذ امل قفوأ ىتاثلا

 « ديعولا ابلاهجوت وأ دحلا بچ وام یه : « ىراجلا » ىف ىدرراملا لاق دقف < كلذک سول و « نيب رعتلا نيب عمجا

 قوقعلاب نيحرحصلا ف حيرصتلا عم دحلا هيف درو ام ةريبكلا نإ ماع لوقي فیکو ء كل ال عيونتلل همالك قرار

 بکترا نم « برذبتاا د ىف ىوغبلا لوق ىفارلا هرکذ امف لصالاو « كلذ ريغو رورلا ةدارشو سودغأا نيورلاو

 مث « ةدحاو ةرم هلمف ناو هتدامش درت تح ريغب لتق وأ ةقرس وأ بص وأ رخ برش را طاو وأ انز نم ةريبک

 . یهنا ةنس وأ باك صنپ هسبحاصب ديعولا قدابام ليقو ؛ ة ريرك ومف ىصاعملا نم دحلا بجوبام لكف : لاق

 ىف« ةريبكلا طب اض ىلع فنآ | : مالسلا دبع نبا لاقو . دمتملا وهیاثاو , رها یضتقیال لوألا مالکلاو

 لاق « الع صوصنملا رثایکلا رضصا رامش) اکرم نواهتب رمشب ام ارطض ىلوألاو : لاق  ضارتعالا نم لسي

 « دح ي ام هلالخإ هياع درب الو , هريغ نم لدثآ اذهو : یلق . نمل وأ دعو هب نرف بنذ لكب موضغي ارظیضر

 اقلطم اهنم ةيروفلا تابجاولا كرت هيف لخديو «هلءف ىلع ديعولا دورو م ولخبال دحلا هيف تبثام لكن آل

 دانلاب باذعل اب املع داميإلا اهئمو « دا باج) اهتم تارامأ اهل: حالصلا نا لاقو . تةرضت اذإ ةيخارتااو

 دقو . هلرف ام عسوأ اذهو : تاق « نمللا اهنمو ؛ قمفلاب امخاص فصو اهنمو « ةئسلا وأ باتكلا ىف اهوحنو

 دنسب و « راثلإ هبحاص لخدأ بنذ لك رئابكسلا د اعوفرم ديعس ینآ نع ةءيط نبا هيف دنسب یضاقلا ليم امسا جرخأ

 یطرقلا لوق فيراعتلا نسحأ نمو « ةريبك ومف رانلا ىلإ ىلاعت هقا هس بنذ لكد لات ىر بلا نسمملا نع جی

 قاع وأ باقملا ةدشب هيف ريغأو أ ميظع وأ ةريبک هنا عاج) وأ ةنس وأ باک ص نب هيلع قلطا بإذ لکو مرفملا ىف

ا را نمللا وأ د.ءولا هيف درو ام حبلا یفینیف اذه ىلعو « ةرييك و مف هيلع ريكا ددش وأ دحلا هيلع
 نآرقأ نم فل

 هنأ ىله ناسا و حاحصلا ثيداحألاو نآرقلا ىف صيصنتلا ةيف دررام ىلإ مضيو ةنسلاو ةحيحصلا ثيداحألا وأ

 هرير# ىلع ةناعالا ها لأسأو « كلذ عمج ىف تعرش دقو ؛ اهدع ریرح هنم فرع كلذ عرب خاب أمهق « ةريبك

 ةريرك ةريذصا باقات دقو « ةديبكو ةريفص هفو الإ بنذ نمام ؛« جامملا »ىف یعیلحلا لاتو . همرکو هنع

 « ةريغص هعو نم سل و رئابكلا شحفأ هناف هاب رفکلا الإ « كل ذك ةشحاف ةريبكلا باقثتو ؛ اهيلا مضت ةئيرقب

 ق> ريغب سفنلا لتفک ىناثلاف ؛ لاق امل ةلثمأ ىميلحلا ركذ مث  شحفأو شحاف ىلإ ممَقْني وپف كاذ عمو : تاق

 ناك ناف « ةريبك انرلاو . ةشحاف وبف مارحلا ربشلاب وأ مرحا اپ را محر اذ وأ اعرف وأ الصا لتق ناف « ةريبك هناف

 روش ىف ناك نأ ؛ ةريبك رخلا برشو . ةشحاف وبف مرحلا ف وأ ناضمر رمش ىف وأ محر تاذب وأ راجلا ةليلح

 ةأرها عم ناك ناف « ةريغص ةيد:جالا عم ةذخافملاك لوآلاو . ةشحاف وبف هب رهاج وأ مرحلا ف وأ اراب ناهر

 هريغ كل« ال هنم قور ا ناک ناف . ةريغص باصنلا نود ام ةقرسو . ةريبكنف محر تاذ وأ نالا ةلباح وأ بالا

 «هناونع اذه نكل « بقعتيام هنم ریشکسا قو . كلذ ةلئمأ ىف لاطاو . ةريبك و پا فدضلا ىلإ همدع هب ىضفأو

 ميظعت ىف لوقلا قاب : ( هت ) ۰ لها هتل و اهتفضو ةدسفا ةدش ىلع هرادهو « هرابتعاب سأب ال نا جم رهو

 ىف مثيلا لام لک ىلدو « بالا باتک رخآ ىف رحسلا ىلع مالكسلا مدقنو , اذه دعب ىذلا باتکلا ىف سفنلا لقا

 فذق انه ركذو « دابجلا باتكىف فحرلا موي ىلوتلا لعو « عويبلا باتک ىف ابرلا لک لعو , اباصولا باتک

 خلپب نأ ةريبك لاملا بصغ نوک طرش نأ « ءاضقلا بدأ » ىف یورما ديعس وبأ يضاقلا ط رش دقو . تانصحا
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 . ةيانجلا عاونا حیجو ميتيلا لام لک | ىف درطب و « ةعاج كلذ ىف قاطأو « اهريغو ةقرسلا ىف درطي و « ایاصن
 عا هللاو

 دیبا نذ بيسإ - 0

 ةر ره ىب أ نع 0 معلا یا نبا نع "ناو زغ نب ليف نع ديعس نب ی اخ د دف او -- ۸

 الإ « ةمايقلا موب لج لاق ام "یرب وهو “كولم فذ نم : لوقي كَم مساقلا ابأ تم : لاق هنع "لا يضر

 « لاف (ک نوک نأ

 « ءاوس كلذ ىف دیو ةمالا كحو « ربلا ظفلا اعابئا ديبعلاب ربع ء ءاقرالا ىأ ( ديبملا فذق باب ) هلوق

 نأ هيف محلا و: لعافلا ةفاضإلا ةدار] لمت و « بابلا ثيدح هئمضتام ليل دب لوءغلل ةفاضالا ةجرلا ظفلب دارملاو

 ىرهزلاو زيزملا ديع نب رمع نهو . روهجلا لوق اذهو ؛ ينآ وأ ناك ارکذ رحلا ىلعام فمن فذق اذإ دبعلا ل
 يآ نا نع ) هلوق ٠ وبا قفاوف مزح نبا مهفلاعو « نوئام هدح : رهاظا لهأو ىعاؤرألاو ةريسي ةفئاطو
 . ىفيدملا نب ىلدو دالخ نب دمت قد رط نم ىليعامسالا ةياور ىف ( ةريره يآ نع ) هلوق . نمحرلا دبع نبا وه ( معن

 ةءاود ىف ( مماقلا اب تمعم ) هلوق .«ةريره وبأ انئدح د دنسلا اذمب ناطقلا وهو دیعس نب یگ سر ء امالک

 « ءىثب هدبع فذ نم » ىلبءامسالا ةياور ىف (كولم فذف نم) هلوق ۰ «ةب وتلا ین ممافلا وبأ انثدح د ىلبعامسالا
 اذه نم ىتاسنلا ةياور قو ؛ دلعي الف ىأ «لاق اک نوكي نأ الا » هلرقو « ةيلاح ةلمج ( لاق ام ءىرب وهو ) هلوق

 ةمايقلا موب دح هربظ ىف هلل ناك هکولع فذق نمد رع نبا ثيدح نم جرخأو « ةءايقلا موي دحلا هيلع ماقأ » هجولا
 اذه لدو . دلا هياء بحي مل ادبع فذف اذإ را نآ لعا وعها : باما لاق ؛ هثع افع ءاش ناو هذخآ ءاش نا

 صح ٤او « ةرخألا ىف هركذ اک هرکذل اين دلا ىف هدبع فذق ىف دلج نأ دیسلا ىلع بجو ول هال كلذ ىلع ثيدحلا
 صقر و دو دحأأ ىف نوةفاكتي و مهنع لو 7 مام ناف ةرخالا ىف امأف « نيكولمملا نم رارحالل | زی ةرخالاب كلذ

 قازرلا ديد جرخأ دقف « رظن عاجالا هلقن ىف : تلق . ىوقتلاب الا ذثنيح ةلضافم الو  یفمب نأ الإ مم لكلا

 اذهو ءارغاص دحلا برضي : لاقف رخأل دلو مأ فذق نع رع نبا لئس » عفان نع بوآ نع رمعم نع

 : ةعاجو كلام لاقف دلو مآ فذق نميف !وفلتخا : رذنلا نبا لاقو . رهاظلا لهأو نسحلا لاق هبو حي دنا

 نعو . دیساا توم تقتء اهنا لوب نه لكاذكو 1 ديصأأ توه دعإ یعفاشاا لوق مارق وهو « دحلا هيف ب#

 بجو ادبع هنظب ارح فذق نم : یعفاشلاو كلام لافو . دلولا مأ فذاق ىلع ددأا ىر ال ناك هنأ یرصبلا نسحلا

 دحلا هيلع

 رک هلمف دقو ؟ هنع ًايئاغ دنا برْضَيف الجر "مامالا مآب له دا - 55

 نع» ةبتع ن هللا دبع نب 1 دیبع نع رها نع ةنییع نا انثدح فدوب ن دغ اشو - ۸

 « هللا بابك ادیب .تیضق الإ هلا دشن : لاقف لَ يبلا ىلإ ل جر ءاج : الاف ىنرجلا هاخ ثب دیزو ةريره ىبأ

 ىرابلا حتف ۱۲۳ ج + ؟6 م



 هوم باتك ۱۸۳۹ ٩
 1 ىلا لاق . هللا لوسر اي ىل ”نذأو هللا باتکپ انبوب شفا « قدص : لاتف - هنم هقذأ ناکو - هدصخ ماقف
 ”تلأس ىنإو « مداخو اش ةئام هنم "تیدفاف « هتأرماب ىنزف « اذه لھ ىف فیس ناكىبا "نإ : لاقق ٠ لف
 ىذلاو : لاقف . 1 را اذمأرما ىلع نأو « ماع بیرفتو قام لج ىنبا ىلع "نأ نو مالا لهأ نم الاجر
 سي أ او« ماع ”بيرغتو ةئام دلج كنبا لعو « كيلع دَر م واللاو ةئالا : هللا بانكب اكسب "نيضقأل هدهب ىسفن
 « اهمجرأ « تفرتعاف . امج راف تفرقعا ناف « اهلل اذه را ىلع دغا

 هرركم وه لهز « ةمجرتلا هذه ىلع مالكسلا مدقت ( هنه ايئاغ دحلا برضيف الجر مامالا ضا, له باب ( هلوق

 راثآ ةدع ىف رع نع كلذ درو دو < یبمشکلا ةياور ىف قيل عت اذه تبث ( رع هلعف دقو ( هلوق . ای رق الوا

 , ةليوظ ةصآ ىف هرکذ هودحف داع نا هلماع ىلا بك هنأ رع نع حي دئسا روصن+ نب ديكس هچرخآ ام اهنم
 هيف هخيش فسوب نب دمو « دملا هقو فيسذلا ةصق ىف بابلا ىف روکذلا دعس نب لهس ثيدح ىلع مالكلا مدقتو
 هللا دبع نع یرهزاا نع ةنييع'نبا انثدح :ةياورلا هذه ىف هلوقو « جرختسملا » ىف مي وبأ هب مزج اك ىنايرفلا وه
 بسحأ ت:كىرهراا لاق » ةئييع نبا نه ىسرألا ديا ولا نب نمابعلا قي رط نم ىليءامسالا دنه خقو « هللا دبع نبا
 لإ هنأ ىلا ءاما هيفو « ثردح رکذف ءار هب رفا تنكام أك هلا دیبع تيقل اللف : ملعلا نم تبصأ دق ىنأ
 ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءابقفلا دحأ وهو روک ذلا هللا ديبع نع الا امان ثيدحلا اذه

 لوصولا , ثيداحأ ةلالث و ثید> ةام ىلع ةعوفراا ثيداحألا نه نيب راحاو دودحلا باک ل تا ( ةمتاغ )
 رثع ةميس صااخلاو اش دح نوتسو نانا یضهامفو هيف امم ر رگ« قرلاعت و تاعإ اتم ةيقِلاو نوعيسو ةعسن اهنم
 برش دق لجر 2 ین ناو ةر ره نآ شاد : یهو ثيداحأ ةسيئا# یوس امج رخ ىلع لسم هقفاو الح
 ةصق ف رع ثيد حو « براشلا برض ىف ديرب نب بئاسا ثيدحو « ناطیشا هيلع اونيعتال » هيفو ءرخلا
 ةأرملا مجد ىف ىلع تیذحو « نموم وهو یقزب نيد ینازلا یربال د سابع نا ثید>و « اراع بقلملا پراشآ
 « ىلع هقأف ادح تبصآ هقا لوسر اي » لاق ىذلا لچراا ف سا ثيدحو « قلا عفر » ىف لع ثيدحو « اهدلجو
 ىلع هنم اقف دقو « هيلع لمتشا ٤| لواعملا ةفيقسلا ةصق ىف رع ثیدحو . زعام ةصق ىف سابع نبا ثيدحو
 كيداحألا نخ ىف لوضو» اهذعب ارثأ نورشم نيمب اتلاو ةباحملا برع راثألا نم هيفو « مجرلا ةصق ىف هلرأ
 بابا مالک لثمو « نيئنخلا رع جارخا لثمو « ىنارلا نم تراميالا رو عدني د سابع نبا لوق لدم ةعوفرلا
 رذنملا نا
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a AYتایل باتت  
 e) ةا رغ تم مؤ لدق 5 لا ىلاعت هلا eg د

 لاق لیبح مش نب ورم ن نع لأ او ین نه شمعالا نع ر رج ايثدح ديعس نب ةبيتف اشو - ۱
 . كح وهو أذن : ل وهدد نأ : لة ؟ هلا دنء ربك | وبلا ؟ ۶۱ هللا سا ل لآ ۽ هللا دبع لاف »

 : كراج ةلياح ىلإز , نأ ا 06 ملا كم رم م نأ ٤خ كالو لقت نأ ¢: : لاق ؟ یا م 2 : لاق

 قلاب الإ هللا مرح ىف اا سا نولتقيالو « دما هللا عم نوع ديال یذلار) | مقیدصت لجو رع هللا لزتاف
 )0 راز كلذ اب نو یو الو

 ىكركرمء نبا نع» هيبأ ن .ع سام نب ديعس نب و مع نب ر كيعس نب ”قاحمإ اتادح لم ا بر

 « امارح امد بصي ام هني نم ت ةحسف ىف نموا لازت نا : هب هللا لوسر لاق : لاف امنع هلل
 ۸۹: ل 2 ۸۷ ثيدحلا ]

AFمع نب لا دبع نع » ثادح ٠ ىبأ تعمم لاق لس "ی قاحس| ای لح“ بوق ی هروحأ ۰ رو -  

 ی اف هم ق نوا ن 1 ج 3 رجال یا رومالا ٍتاطرو م "نإ : : لاق
 ل لج ريغب ما را ملا

 للا لاق : لاك دومسم غ ْن نا رلرغ نع» لأ ءاوىأ ن ع شعالان ء'ىسوم نب نا و اش - 5

 « ءاندا ف ساناا 1 نی 'ىضقي اب "لوا : 2

 نب هللا دمع "نأ ديزي نب هاطع ايثدح كرها ن نع ء سنو ايثدح هلا دبع انثدح نادبع ارو - ۵

 هنأ هلل "الا عمم .bi دېش : ناكو هل و 0 رهز یب فواح "یدنکلا ورع ۶ نب دادا نأ هئ ل ىلع

 ”هتنأ « هل تلسا : لاقو .ةرجشب ذال مث سقف فيسلاب ید: بّرضف انا فک .تیقل "نإ لا ا : لاق

 دعب كلذ لا 2 7 "یدب یدجحآ حرط هتاف هلا لورا : لاق. تفت ال : لكي ها "لوسر لاق ؟ اهلاق نأ لعب

 « لاق یا هتملک لوقب نأ لبق متازنع تنأو « هلتقت نأ لبق لوازم هناف هتلعق ناف ال :لاق ؟ اتق اهعطن ١

 ناک اذإ : دا دقمال 2 ید لاق : : لاق اق سابع نب 8 | م نع 2 دیس ن هر ۳ رع ىلأ نب "بیپح لاقو 9 ۸۹۹

 ۴ لبق ند 5 كناعإ ىف تنأ ت تنك كلذكفذ « انف هناعإ نهظأف رافک موق عم“ هناا یخ ن £ ”لجر

 ةيدو اباصاو « ةدعو تادع لدم ة هد CF ةينادتاا فيفختإ ) تاب دلا پات 1 مح را نمرلا هللأ من (

 يحسو ۰ نیس ةلب هم ق لءجام ىو 0 هد هما و ىل 5 اذإ ةب دز لولا یدو : لوقت لادلا نوگسو وا ولا ب

 « هد تاق تفقو ناف بم ةروسکم لاعب لول د مالا قو ضرع ءاشاو زر دم اموذو ردصاار ة ةيهسل ةد

 لام لع 4 ومنعلا زر سام 4- دز اب لك نا صاصةااب قاءئيام ةجرأا هلو تم یراخبلا نو

 ىف لصألا ره صاصقلا نأ ىلد ءانب تايدلا هتحن لغدأو « صاصنلا بانک د هریغ مچ و ؛ لمشا ةبدلا نرکشف
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 واولا عظةس نکل ؛ عیمجاا اذ ( مرج هؤازجف ادمعتم انمؤم لّدَقِب نمو : لامت هللا لوقو ) هلوق . دمعلا

 ريسفت ىف لقنلا مدقت دقو « تح ريغب ادمعتم امم لتق نا ديدش ديغو ةيألا ها قو ؛ قسنلاو رذ ىبأل ىلوآلا
 ليواما جرخأو .ةنداص) نع ىغي اك ةبوم لئاؤلل له فالتخالا نايبو كلذ ىف هريغو سابع نيا نع ناقرفلا ةروس

 نا إل لزت ىح ؛ تيجو راصت لاو نورجاراا لاق تلرت ۸ ةيآلا ءذه نأ نس لتس ع نآرفلا ماكحأ » ف یضافلا

 ةئيعم ىف لئافلا نأ ىف ةئسلا لهأ لوع كلذ لعو : تاق . ( ءاشإ نمل كلذ نود ام رفذیو هب كري نأ رنغبال هللا

 ىلإ هصأف ارش كلذ نم باصآ نمو د امهریغو انولاو لتقلا رکذ نأ دعا أع قلا ةدابع شود هدیّژب و « هللا

 ىف ىنعم دقو :ئام لیگسلا لدق مث اسفن نيغستو ةع لت5 ىذلا ةصق هديؤيو « هنع افع ءاش ناو هبقاع ءاش نإ هللا

 دوعسم نبأ ثيدح لوألا ثيدحلا , ةع وفم عيدا أ ةسمخ هيف رکذ مم ۰ ءارن الا هبداجآ نم لءارسا یب رکذ

 موهفمال ىنامركلا لاق « كدلو لتقت نأ » هلوقو « ةانزلا مثل باب » ىف قوتسم هحرش مدقت دقو « ربك | باذلا یآ ه
 لاق مث ء ضعب نم مظءأ هدارفآ شعبو هريغ نم مظعأ بنذلا نوكي نأ حنت ال : تاق . مظعأ اقلطم لتةلا نأل 4

 رع نبا ثيدح يناثلا ثيدحلا . قازرلا وه هقا نأ ىف داقتعالا فمض لتقلا عم عج هنأ مظعأ هنوک هجو یامرکلا

 دقو « یذابالکلا هيلع هين الو هدییقت ىف ىنايجلا ىلع وبأ هرک ذی لو بوسنم ريغ عيمجلل اذک ( ىلع انئدح ) هلوق

 ۱ ىن ەشىك اور ف ( ا ) هلوق . دیمس نب قحس) كردي : ىنيدملا نب ىلع نال دءجلا ب لد هنأ ةمدماا ىف تركذ

 ركب رك الا اذک ( هنید نم ) هلوق ٠ ةءس ىأ م٥ ءاحيو ةلمبملا نوكسو ءافلا مضإ ( ةحسف ىف ) هلوق ۰ « نا »
 لثق ىلع ديهولاب راعشا هيفف ةنيد هيلع قيضي نأ لوألا موپفف « هبنذ نهد ىنومشكماا ةءاور قو نيدلا نم ةلمبملا

 وفعلا داعبتسا ىلإ ةراشإ هيفف هينذ بیسب قيض ىف ريصي هنأ ىلاثلا مویفمو  رفاکلا هب دعوتي اع ادمعتم نما

 لتقلا ءاج اذإ یتح ةملاصلا لامعالا ةعس نیدلا ىف ةحسفلا : ینرعلا نبا لاقو ۰ روکذلا قیضلا ىف هرارمتسال هنع

 هلصاحو « لوبقلا عفترا لتفلا ءاج اذا ینح ةبوتلاب نارفغلا هلوبت بنذلا ىف ةحسفلاو « هرزوب نت ال 3 تقاض

 نم یضافلا ليعامسا ةياور ىف ( امارح امد بصي ملام ) هلوق ٠ لناقلا ةبوت لوبف مدع ىف رع نبا یأر لع هرسف ةنأ

 ةطااخلا ةدش نع ةرانمك وهو ةباصالا هانعمو ةليقث لاد مث نوا مش ةانثم وهو « مارح مدي تقي 1 ام و هجولا اذه

 لثم اعاطقنا هيف نأ الإ تاقث هلاجر دنسإ دومسم نبا نص « ریبک-اا مجعملا » ىف یناربطلا جرخآ دقو « تاق ولو

 نب دحأ نع هروأ 2 « ءايحلا هنم غزت امارس امد باصأ اذاف د هرخآ ىفدازو اضيأ ةوقوم رمع نبأ ثودح

 نبأ ىلا دوکذلا دنسلاب هلبق ىذلا دنسلا ف روكذملا وهو ديعس نب قحسا نع ىفوكلا ىدوعسملا وهو بوقعي
 باوصاو ءارلا نوكسب ةباورلا ىف دیق هنأ كلام نبا کحو « ءارلاو واولا متفب ( تاطرر نم نا ) هلق ۰ رع
 دقو « هنم وجنیال ءیش ف ىأ ةطرو ف يیرالف حقو لاقي كالملا یهو ءارلا نوكسب ةطرو عمج ىهو كيرحتلا

 لتقلا هب دارملاو هتقارإ ىأ ( مدلا كفس ) هلق . انف هسقن عقوأ نمل جرخ ال یا هلوقب بلا ف اهرسف

 دهذب د میمن فآ ةياور ىف ( هلح ریذب ) هلوق ۰ هب بع ملا ةقارا لصالا تاك امل نکا « ناك ةفص ىأب

 نوک نم ميف رع نبأ نأك-ف عوفرملا نم عزتنم رع نبا ىلع فوقوملا لهو . ةيالا ظفف قفاوم وهو « هقج

 ةكراشملا یف « ر ومالا تاطرو نم د هلو رييمتلا نک « اکاماف هستن طرو هنأ ةحسف فن رك ال لت ۳

 ۽ طلغلا هجو نيب لو طاغ ةر املا ةياورلا هله نأ لوعامإلا مزو« دہعولا ی ددأ روف لرالا ظفالا فالخب
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 نب دگر م.اقلا نا مشاه رضا وأ ديهس نب قحسا نع هاور دقف اج بوم نب دجآ دارفنآ ةبج نم ةئظأو

 ددابلا هاساا نم دوز” و قح ريغب ادماع لق نأ لات هنأ رع نبأ نع تبث دقو« لوألا ظعللا امهريغو ةسانک

 لتف نم هللا لعن وهأ اک ايئدلا لاوز » رع نب هللا دبع ثيدح نم ىذم رثآأ جرخأ و «ةنجلا لخدت ال كناف

 لاوز نم هللا دند مظوأ نمژاا لتقل ١ ظفلب ىئاسنلا هج 5 و : تاق . نح ثيدح یذمرا لاق « لس لجر

 فريكف « یدالا لتقب فيكن « كلذ ىف ديغولاو ق> ريغب ةميجلا لم نع ىهلا تبث : ىبرعلا نبا لاق « ايندلا
 قحالی داسلا اذه ( شعآلا ند ىمو» نب هللا ديبع انثدح ) هلوق ۰ ثااثلا ثيدحلا ٠ اصلا قالاب فکن , ساب
 ىور ناک ناو ىعبات شمالا نأ ةرج نم هک ىف اذهو « ددعلا ثيح نم ىراخبلا دنع ام لمآ یهو تايئالثلاب

 ) ا دم نع لئاو نآ نع ( هلوق . ةرص هل لص 1 ناو 9 ین كردأ ىعبأتلا كلذ نا رخآ ىعزأت نع اذه

 قيقش ىنئدح شععالا نع ثايغ نب صفح ةياور نم قاقرلا رخاوأ ىف « ةمايقلا موي صاصقلا باب » ىف مدقت
 داز ( ءامدلا ىف سان نیب یضقیام لوأ ) هلوق . دوهسم نبا رهو « هللا دیع تم و لاق روكذملا لئاو وبأ وهو

 نيبو هنيب عممجا قيرطو روكذملا بای ىف هحرش تركذ دقو « ةمايقلا موب » شعلا نو رخآ قي رط نم لسم

 هدروأ دحاو ثيدح ىف امبهجرخأ یاسالا نأ لع انه هبنن و « هئالص ءرملا هب بساحيام لوأ د ةريره ىفأ ثيدح
 «ءامدلا ىف ساناا نيب یضةیام لوأو « ةالصلا دیعلا هب بساحم ام لوأ و همار دوعسم نبا نع لا و ىنأ قيرط نه
 ىف ءاضقلا ةمايقلا موي ءاضقلأ لوا ىأ فوذحء راجلا اعتب و فرح لوصو» وهو ةلوصوم تیدحااذه قءامود

 نأ ىلد هب لدتسا دقو « مالاب عقب ۱۶) ءامتبالا نال لتقلا ىمأ مظع هيفو « ءامدلاب قاعنملا ىمالا ىف ىأ ءامدا

 هيف سیا و نسانلا نيب ءاضقلا ىف ةيا والا رص - هدافم نال طاغ وهو« ما هيف لخدم الو سانلاب صاع ءاضقلا

 ناد نب هللا ديد ره ) نادبع ا(: دح ) هلوق ١ عب ارلا شیدا . سانلا نيب ءانهةلا دعب الم ما نيب ءاضقلا ىفأ

 یدع نبأ وه ريذمل اب هللا دمبعو ‹ ییا وه ديزب نب ءاطدو ؛ديزب نبا وه سن وب و ؛ كرابملا نبا وه هللأ ديعو

 نب دادقلاو « نائم بلانم ىف هناب مدقث دقو ‹ كاردإ هل ىلفونلا ةيناّحتلا فیفخو ةمجملا رسک, ذزايخلا نبا ىأ

 تیقل ىلإ » رذ ىبأ ةياور فو « طرشلا ةغيصب رثك ال اذک ( تيقل نا ) هلوق . دوسالا نبا فوردملا وه ورع

 دادقلا لأس ٤او ٠ هفالخع رمألا سما ىف ینلاو ء عفو كلذ نأ هقایس رهاظو « ابماعقا ىد, برضن اناتنق ارفاك

 دیو وهو ثيدحلا « رافاكلا نم الجر فسا نإ تيأرأو ظؤفأب ردب ةورغ ىف مدقت دقو عقر ول كلذ ىف محلا نع

 .لاثم ةرجشأا و ةرجدإ ینه ذال مث ىفممشكلا ةياود قو « املا أجتلا ىأ (هرجشب ذال مث ) وق . کالا ةاور

 لتقلا : ىتامركسلا لاق (هلتفت نأ لبق كتارا هناف هتلتق ناف ) هلوق . مالسالا ف تلخد ىأ (هق یلمآ لةو ) لوق
 دنعو « كلذب كل یرابخال ببم وه ىأ رابخالاب لوومةاحنلا دنع نکل رخالا ةلزنع امهنم لک نوکل ايبس سیا
 نأ هانع : باطلا لاق ( لو نأ لبق هلن« تا و ) هلوق  تیص» زا كمد حابب 4 وةك همزال دارلا نيون ابل

 ةمد راص كلذ دع: لا هلتق ناف ۰ لملاك مدلا ناصم راص ملأ اذاف « لي نأ لبق نيدلا كح مدلا حارم رفاكلا
 ملا يفك ر٠ جراوخلا هلوقت اک رفکسلا ىف هقاحلإ داراا سیا و « نیدلا قم رفاکسلاک صاصقلا قحي احایم
 ىف هلام كنا ىتاثلاو , مدلا نوص ىف كلثههنا لوالاف « نذخألا فالنخا عسم نینازباا داتا هل هاحو « ةريبكلاب
 هن ال« ضیراماا نم اذهو : لاق ,الناق وه ناکاک الا6 ترمه كلنا هانم : لاق یدواداا ند نيا نبا لقن و . ردحلا
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 تابمهلا باک

 لاح ىف انأف « ام ۲ كلتقل هدصقب وه ناك اک مآ ادمع هلتفا كدصقب كنا ىأ : لاقف هانعم باما نع لاطب نا

 مدلا لالح كدن ناك اك رفکلا ىف هلثم تنکو لست نأ لبق مدلا لالح هدنع تنأ یعلا لیقو. نايصءلا نم ةدحاو

 نيا نع لاطب نا لقنو . ردب د ورشإ كل روفغم كنأ ؟ ددیحونلا ةدارشإ هل روفغم هنإ هاذعم ليقو ۰ كلذ لبق

دصق ااو < مدلا ةح ابا ىف یآ « هتلر تن أود لر ىنمم نا راصقلا
 رفاکسا) نأ ال هلق نع هرجزو هعدر كلذب 

فرع ن ؛مو هلتف دمعتي مل نا هلتق یذلا لسملاو مدلا حامم رفاکلا نأب بقعتو « هلتق مرح تيلسأ لاق اذإ
 ملم هنأ 

 مثالا باكتتراو قتلا ةفل انع ىف ثم هنأ هانعم: ضایع ىضاقلا لاتو . هتحابا ىف هتلدنع نوكي الف الوأتم هلت او

 ىف هلثم تنأف هلئقل الحتسم هتلتق نا دارلا ليقو . ةيصده رخآلاو ارفكامهدحأ نوک ىف عونلا فاتخا ناو

 اضيأ نيتلا نا لقنو ردب دوبشب كل روفنم تنآو دیحرتا ةدامشب 4 روفغم هنأ ةيلثخاب دارملا لرقو « رفکلا

 ثيدح هرسفپ : لافف رخآ هجو ىلع هلوأ هنأ یدوادلا نع
 نأ زوج هلأ هانعمو بابلا رخآ ىف ىذلا نابع نبا

 كلتق ىف كاش تناف هتلتق ناف «هسفن لع وبلغ رافک موق عم ةناميا مكب انمؤم دما عطاذلا ةرجشل اب فثاللا نوكي

 تیک لق ناف : لاق مث ناعيا متکی نوكي نأ زاو نايا ىف اکرکعم وه ناك اك أطخلاو دمعلا نم قاهرتب ىف ايا

 عفدی نأ نما ذاج اک كلذ هل زاجل هلتق ديري نم هسفن نع عفد ةنأ باوجلاو ؟هناما متکی نگ وهو نما دی عطق

 دادقاا دب نم ىنلا دقي مل كلذلا « ارده نوكي همد ناف هلتف ديري نم لتق لإ ىضذأ ولو هلق ديرب نم هسفن نه

 ااو « اهباالتخا رو مظ عم فاك: | ذب. نیتض نيب عما ام : تاذخا وم هلع و : تاق ءال وأتم امامت ال

 ی لاقف هلتفدارآ لجر ید لج فرح هیاپ ىذلا بابا یت ةينالاةءاسأ ةمق سابع نبا ثيدح ىلع قبطن ىذلا

 هنبب اس اک كلذ ون دادقلل عقد یالاف « لس لصالا ف لجرلا ناکو لا نم اذو هتم كلذ لاق هنأ انظ هلتقن لم

 هلق ند ىلا باوجلا نض ناو, ورق مدق اک تخقو ول نآ ريدقت ىلد ايتف سم امت مناف ديلا مطق ةصق امآ و

 هال ارظن لاکهتسالا ند هياوج ىف نأ اهو . اوذغ مالسالا لبق هنم عقوام راصو همد نقحف مالالا ربظآ هنوکا

ا هلن لساا ةدارا دنع هل لوقي نأب لوقلاب عادي نآ هن ناك
 عمم هاي حامل ردابإ نأ 4 سیا و ؛ هنو فكيف مسه ىل

 نا رافا هيفو ؛ كلذ لو دز و هلل تالسأ لاو نم مالسإ ةمس ىلع هب لدنساو ؛ هوغو روكذملا لوقلا ىلع ةردقلا

 لسم دنع ىرهزلا نع رمعم ةياور وهو « هللا الإ هل ال لا ةنأ هقرا ضعب ىف درو هنآ ىلع , فکس ىف فاک كلذ
 لقئام اما هحرجوت مدقنام ىلع ءانب ابعوقو لبق لزاونلا ند لاوهلا زاوج ىلع هب لدتساو , ثيدحلا اذه ىف

 * لعیل هند لاو سلا عرشیف ةداع هموقو نکعام امأ و , هعوقو ردنبام لد لوحم وبف كلذ ةهارك نم فاسلا شرب نم

سا باهل وه (:رع نأ ني بیب> لاقو) هلوق سما تب دو |
 رازبا هلو قياما اھو هيبأ مد فرف, ال قوک

 ركب ی آنی دم دلا و مدق» نب ءاط» نب یل نب ركب ىلإ اور نه « ريبکلا» ىف یا ريطلاو « دارف لا» ىف ىنطةرادلاو

 هل لجر موفو اوقرغت مودجو مموتأ الف « دادقاا اههأ ةب مه لَو تا ل وسر ثغإ د هوا قو بیب> نع ىدقملا

ا هلن دادقللا هيا ىوهأف ءهللا الإ هلإ ال نأ ديشأ : لاقا حرب مل ريثك لام
  لوسرا كلذ اوركذت د عفو « ثيدحل

 نذلا امآ 3( تا لزنأف هيا الإ هلا الب كا فيكذ , هللا الإ هلإ ال لاو الجر تاق دادم ءار : لاقف اب ها

 لاق غا «هنا سو ىنا انهژءالجر ناك: دادتلا لَ ین لاقن (فالا « اونیبنف تا ليس ىف متبرض اذإ اونمآ
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 هچ رخآ « هلسرأ هنکل ىروثلا نامغس ركب ابآ عبات دق : تاف . هنع رکب وا هب درفت و بایح هب درفت : ىنطقرادلا
 ظفاو , كلذك ىروثلا نع یدازفا ق>سإ ىبأ قيرط نم ىربطلا هجرخأ و « هناء عيكو ع ةبيش ىنأ نا
 « تلف » هلرق لإ ارصتنع ثيدحلا ركذف « ةبرس ىف دوسآلا نب دادقلا جرخ » ریبچ نب ديغس نع هدنسإ عکو
 ىف فالتخالا ینیبو « ءاسنلا ةروس ريسفت ىف ةصقلا هذ-ه ىلإ ةراشإلا تسدقت دقو « قلعملا را ركذي لو
 دولا هلو « عملا قيرطو « ةروكذملا ةيآلا لوزن بس

 2 . اهايحأ نمو ) ىلاعت هللا لرق اپ - ۲
 اميمج سائلا ایحا انأكسف قمم الإ ابلتق 0غ 55 ساوع نبا لاق

 للا رلبع نع » قورسم نع 4 نب نا دبع نع شعألا نع "نايف اھ دح Ce اشو - ۷
 « اهنم لفكر لوألا مآ نبا ىلع ناك الإ سفن 'لققثال : لاق ب ىبلا نع هنع للا یر

 رع نب هللا دبع مس » ميبأ نع ىنربخأ هللا دبع نب "دقاو لاف” ةبعش انثدح ديل وا وبأ (هشو < ۸
 «ضمب باقر کضم 2 ررضب (رافک ی دعب اومجرت ال : لاق ی ىبلا نع

 ù عر بأ تمم لاق ك رد نب ل نع سش ان دح ر دنغ انثدح راشب نب رج اشو - ۶
 ًاراذك ىدعب اومجرت ال « اناا تصنتسا : عادولا ةج> ىف كَم یا لاق : لاق ریرج نع » ريرج نب ور
 « هک یناا نع سابع ”نباو ةركب وبأ هاور . « ضب "باقر ,Cae ”برضي

WAن هللا دبع نعد یمشاا نع رسارفر نع ةبمش انثدح رفعج عب دم انثدح راشب نيد یم  
 - ةبمش “كش ؛ سومغلا نیا: لاق وأ  نيتفاولا قوقعو « هلل دل الا ”رايكسلا : لاق هم ینا نع ورع
 «سفنلا لتقو : لاق وأ - نب دلاولاقوفعو «سومغاا ”نيبلاو « هاب كارشإلا رتابکلا : لاق ةبمش انثدح ذاعم لاقو

 مس » ركب ىبأ نب هللا دی ان دح بەش ان دحدمصاا دبع انثدح روصنم نب ”قاحسإ اشو مالا
 سنا نع » رکب ىلأ نبا نه ةبمش ان دح ورعان حو . .ةرابكلا : لاق اسو ىبلا نع هنع ا "یفر انآ
 رولا لوقو « نی الا ”قوةعو « سفلا لتفو « كاب كارشإلا رئاركلا ربكأ : لاف ر ؟ىبلا نع كلام نبا
 »ر و ةداهش و لاق وأ

 <نب ةماسأ تعم لاق » نایب و انثدح ااا تم انئدح ةرارز نب ورع رو -۲
 وقف انحبصف لاق نيج نم ةا ىلإ ورق ”لوسر ام : لاق تادح امهنع ها ضر الراح نب ديز
 شکن لاق قا الإ لو ال : لاق هانيِشَع الف لاق « مهنم الجر راصنألا نم لجرد انآ ؛تقلیو : لاق ٠ مانمزوف
 هیادقا ةماسأ اي : ىل لاقف لاق « زا یا تاذ غب lia د الف لق . هداجآ ین یر هاف ‹ ىراصنألا هنع
 ؟ هللا الر 4إ ال لاق ام مپ تاق : لق « اوت« ناك اإ هل یا لو راي تاق لاق ؟ هللا الإ ةلإ ال لاق ام دعب
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 « مويلا كلذ لبق تملسأ 'نك آ مل ىفأ "تكمن یتح "ىلع اهركركي لاز اف لاق

 ةداب نع » ؟یهانسلا نع ريللا ىبأ نع ديزي انثدح ثيل انئدح ةضسوب نب هللا كبع اش - ۳

 اشيش هاب هلل مشت ال نأ ىلع انسياب « ملكي هللا لوسر اومیاب نيذلا ابا نم ىنإ : لاق هنع هلل ىر تماصلا نبا

 ناف « كلذ انامف نإ ةا صع الو «"ببتن الو « هللا مرح ىتلا سفنلا لعقن الو « ینزنالو ٠ق را الو

 « هللا ىلإ كلذ هاضق ناک اثیش كلذ نم انيشغ

AVEیبنلا نع هنع لا یطر رغ ن هلا رثبع نع مان نع 1004 اك دح ليعامسإ ن ر او -  

سیاف حالسلا انيلع لم نم : لاق ِهْدِلَع
 2 ىذلا £ یموم وأ هاور € ام 

 [ ۷۰۷۰ ىف هفرط - ۱۸۷۵ ثيدحلا ]

 نع » نسحلا نع سويو بوبآ اثدح دوز نی دام انثدح گرا بلا نب نه را دبع اشو - ۷۵

 لجرلا اذه رَأ تاق ؟ دير نيأ : لاقف ةركبوبأ ینیفلف « لج را اذه رعاال تبهذ : لاق سيق نب فّتحالا

ئاقلاف امپیفیب ناماسلا ىقتلا اذإ : لوقب ام هللا لوسر تعم ىناف « مجرا : لاف
 : تلف . رانلا ىف لوتقلاو ل

 «هبحاص لدق ىلع اصيرح ناك ةنإ : لاق ؟ لوبقلا لاب اف ؛لتاقلا اذه هللا لوسر اپ

 لیصالاو لمتساا دازو < اهايحأ نمو ىلاعت هلوق باب و رذ یا ريغ ةاور ىف ) اهارحآ نمو باب ) هأوق

 هلدو )ایج نانلا ايحأ اک قع الإ امامق مرح نم : ساپ نا لاق ( هلو ۰ 4 امیج سالا ايحأ کز 2

 نع فيصخ نو نابفس نع عیکو قبرط نم ىاطلخم هرکذو دارا ةروس ريدة ىف هن اب یهو < متاح ىبأ نبا

 ¢ ف.صخ ةياور ريغ نم هدوجول طئاس ضارءا وه و « فرمض ا نأب ضرتعاو.( ساء نبأ نع دهاع

ا لآ نم 2 ىلاعت هل وق وهو اهردص بالا هذه نم دارلاو
 نئانلا لف le ضرألا ىف داسف ۳ سم ريب 

 بابا ثيداحأ لوأ قبطي هيلعو 4 امیج
فك والا مدآ نبا ىلع ناكالا « هلرق رهو

 ميظعت 5 اهرئاسو ¢ ام ل

قل سمآ ظلت امف: لاطر نبا لاق أثي فح رثو انما یهو لتفلا سأ
 فاسلا فات او : لق ۵ رجولا ىف ةذل اءاا و لن

 هچرخآ نمؤألا لنف ق ميظعتلاو رزولا ظیلدت هاثعم ةفئاط تل اقف امیج قانلا ایحاو امج سائلا له وب دارملا ىف

 لتق ول 6 رانلا ىلإ ريصي ةدحاولا سفزا لئاق نا نسحلا ظفل و « ةداتقو دهاجمو نجلا نع یرامآا
 « امج سا

 « اميج سانلا لتن ول يلع بحيام لث » نهو( 422, د وةلا نم هيلع بجي ليقو , امیج هزامصخ ساذلا نأ هائعم ل.ةو

Yaكلذب داراا نآ یربامآ راتخاو ۰ لا نب دیز نع ىربطلا هجرخأ 0 مج ةدحأو ةل: ريغ هياه نوکب  

 اف صاصق هل بجو نم نأ هانم نأ نیا نب ١ یو . هم مم هالا امیج هنم ناذلا.ىح دقن اد لق منم نأ

 امیج شابلا احأ ولام لكم رچالا نم ىطعأ هنع
 نم امأكو امج سائلا ىلع هركش بجو لةو ل

 ۰ هیچ مجاع

 الو « سوفنلا حیمج لتق ماقم رضا لجاع ىف اباتق موقب سفن دجوتال هال اذه رازخا امتاو : لاطر نبا لات
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 ناب لوألا قشا صيصخت نيرخأتملا ضعب راتخاو : تلف . سوفالا عيمج ءايحإ ماقم عفنلا لجاع ىف اهؤايحإ
 ىف هوعب ةراشالا نإ فيعض وهو« كلذ ىلع سانلا | رجو ءامدلا ةهرح كتهو لتقل نس هن وكدا لوألا مدآ
 رهاظ لد لحاف , امهريذب قلعتم كلذ دعب روکذلا نأ لع لدف مدآ ینبا ةصقل ( كلذ لجا نم) ةيآلا لوآ
 قایسف ةنيرع نبا نوكي نأ لمتحو « یدوشلا وه ( نایفس انثدح) هلوق ؛ لوألا ثيدحلا . لعأ هاو ىلوأ موممآ
 هللا دبع نع ) هل ٠ ناربم نب ناجاس وه ( شعلا ) هلوق  شعالا انثدس هذع ىديملا ةياور نم ماصتعالا ىف
 ةرو کم هارو جت قرافا وهو «ةرم ن هللا دیع ینثدح » شرعألا نع تای نإ صفح ةاور ق ( ةرم نا
 « الظ ه هتیاور ىف صفح داز ( سفن لتق ال ) هل . نومفوک ىقسأ ىف نيعب ادلأ نم ةثالث دنسلا ىفو ' قوكءاو
 یضاقلا سکعو « رثك لا دنع لباق وه ( لوألا مدآ نبا ىلع ) هلوق . « الظ لتفت سفن نم سيا » ماصتعالا قو
 ماللا لدب نونب ناق هما لیقو ٠ هنابرق لوبق نم قّتشا لیباق لونة مسا : لاقف هك رات ىف لصاو نب ندلا لاج
 جرخأو « قلا ءدب نم مدآ قلخ باب » ىف كلذ لا ةراشالا تمدقت دقو « فلا ريغب هلم نبق ليقو « ءاي ريغب
 لبف امبف لجرلا هبرقب نابرقلا ناک امنا « هيلع قدصتي نيكسم نكي 1 هنأ امهنأش نم ناك : سايع نبأ نع ی ربطلا
 ۰ ی راملا هچرخآ ليثارسا ۴ نم ازاك و هباصل مدآ یدلو انوكي م : نما نعو « الا الا و هلك او رانا لو
 هفصول پابلا ثيدح هدیژپ و « روہشملا وه اذهو هبلصا مدآ یدل و اناک : لاق دهاج نع حجت ىنأ نبا قيرط نمو
 هيخأ ىلع رخ مث نمو ۰ هتمأوت ریغو هريغ مدال ةنجلا ىف دلوي مل هنا لاقيو < مدال دلو ام لرا یا لوألا هنأب نبا
 : ندحلا نعو «ادتبلا و ىف قحسا نبا كلذ ركذ  ضراا دالوأ نم انا و ةنجلا دالوأ نم نعت : لاقف ليباه
 لتف الو « هللا ةبه ليباه ريسفتو « ةئس نورشعو سمخ لئاقلا هيخالو ةئس ثررشع هو لتق ليباه نأ یل ركذ
 لهأ ركذ : ىلمألا لاقو . مدآ ةيرذ ترشتنا هنمو هللا ةيطد هانهمو تيش كلذ دعب 4 دلو مدآ هيلع نزح و ليام
 ةمأو ثرغملا دبع مرخآو ايلف هتخآ و ليبأق مرا اناطب نرش ىف اسفن نيمبرأ مدال تداو ءاوح نأ نآرقلاب ملعلا
 نم وهو حوت ةيرذ الإ نافوطلا دعب قبب ملأ ماك اوكساهو اھل | نيعبرأ هدل و دلوو هدلو خاب ىح تع مل مث ثيغملا
 هلوقب مریلا راشاا مو اسفن نوا ةنيفسلا ىف همم ناكو ( نیئابا مم هتيرذ انلمج و ) ىلاعت هللا لاق « ثيش لس
 نم ءىث مدقت دقو ٠ ضرألا اوام تح اودلاو:ة حوت لسا الا قب اف كلذ عمو 4 لیلف الا هعم نمآ امو 2 ىلاءت
 ءابمد نم نایفس لاق ام رو : مامتالا قداز ( اعم لفك ) هلوق 1 .ايبنألا ثيداحأ نم حو ةمچرت ۲ كلذ
 رسکپ لفکساو , مدآ ناخ ىف ىضاملا ثارغ نإ صفح ظفل لثم اذهو ٠ لقا نس نم ل وأ هنال : هرخآ ىف دازو
 نم نياك ) لامث هلوق هنمو « مثإلا ىلع فعءضلاو رجالا ىلع قاطيام رثكأو ؛ بيصألا ءافلا ن ركسو وأ
 نس نم لوأ هنآل » هلرقو ( اهنم لفك هل نكي هدي ةعافش عفشي نمو ) ىلاعت هلوق ىف مثالا ىلع عفوو ( هتحر
 نم لم جرخأ دقو ؛ مارح لحم الام ىلع ةن وعلا نأ ىف لصأ وهو « هيلم وأ هل بک ائیش نس نم نأ هيف « لتا
 مالسالا ىف نس نمو « ةمايقلا موب ىلا اهم لمع نم رچأ و اهرجأ 4 ناكةئسح ةنس مالسالا ىف نس نم ه روج ثيدح
 نعو . بنذلا كلذ نم بقي مل نم ىلع لو# وهو ةمایقا موب ىلا ام لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةئيس ةنمس
 ريط سأر هب خدشف رجح ذخاف سلبا هل لاك : خرج نبأ نعو . تاف رجح هیخآ سار لاق خدش : ىدسلا
 مظدألا دجساا عضومب ليقو « دنا ليقو « ءارح ةبقد ىلع ليقو « روث لج ىلد كلذ ناكو لرب اق كلذ لدفف
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 نم وه ( ىنريخأ هللا دیع نب دقاو ) هلوق « یاثلا ثيدحلا . هانک ىف هللا همام هنفد ىف هنآش نم ناكو , ةرهبلاپ

 نب دفاو باوصلاو هللا دبع نب دقاو انه :عقو اذك هتياور ىف رذ وبأ لاق اذه دقاوو « ةفيصلا ىلع ممالا میدقت

 هللا دمع لعالا هد هیسن یرارلا نوکب نأ وهو هيجوت ها دبع نب دقاو هلوقل نکل كلذك وهو : تاق . دع

 دقف « هيف ىراخياا خيش دلولا وآ كلذک هبس) یذلاو « ربع نب هللا دع نب دوز نب دم نب دقاو هناف رع نا

 ةيعش نع ثراملا نب هلاع ةياور نم بدالا ف فتا مدقنو « كلذک ديلولا فآ نع نتسلا ق دواد ربا هجرخآ

 قاسنلاو لل اذک و , كلذك ةبعش نع لاهنتم نب جاجح نع نتفلا ىف یاب و « دمع نب دقاو نع » لاقف ةقيقحلا ىلع

 لاق اک ةبعش نع نافع قبرط نم كاملا نب ورمع ىبأ دئاوف نم لوألا ىف هتدجو مث « ةبمش نع ردنغ ةياوو نم

 لوقف ةلخجا قو « ةداجلاك ةبعش نع هريغو نافع نع دحآ هجرخأ نكل , ةبمش نم كلذكهتبست لملف « ديلولا وبأ

 ءأطءأ یراخبلا لاجر ىف دقاو دلاو هللا دیما مچر" نف ؛ امزج دیز نب دمح لب هقا دمعل فرصنيال « هبآ نعد

 هلو « انه روک ذاا دقاو دلا و مه ةئاق اذه نم مدقأ وهو ءفورءم ىعبات رع نب هلا ديع نب دقا و بسنلا اذه ىف معن

 : ةيا لا وةلا نم هيفام ةلج ( ارافك ىدمب اومجرتال ) هلوق . لم 4 جرخأ دقو دقاو نب هللا دیع همسا دلو

 نیلساا ةمرحو ءامالا ةمرع ارافک ینماا اهئلاث , نيلحتسملا ىف وه اهناث « هرهاظ ىلع هنإ جراوخلا لوق اهدحأ

 اذإ هعرد رفك لا حالساا ني بال امهاغ ء اضعإ ممضمإ لنت ىف رافكلا لمف نولمفت اءبار « ندلا قوقحو

 رفكي ال اهتعاث ءدام هرهاظ شيل و لعفلا نع رجرلا دارا امہ اس هللا ةمعنب ارافک اهسداس « ابو اهقوف سبا

 ىف امهتركذ ارشاعو اما تدجو مث ,اهدحآ رفکسف رفاکای رخالا نيتي رفا دحآ لوقب ناک انب ضب

 وهو رر رج ثبدح ثأاثلا ثيدحلا . ىلاعت هللا ءاش نإ نتا باتك یف قوتس۰ تبدا حرش قأيسو « نه باک

 نم اقایس مآ م دقت دقو «ةبطخلا اوهمسيل تاصاالا مهنه بلطا ىأ ( سانلا تصنتسا) هلوق « ىلجرلا هللا درع نبا

 سابغ نباو ةركب وبأ هاود) هلوق سالار عبارلا ثادحلا . اضيأ نكؤلا ىف هحرش یاو ؛جملا باتک ق اذه

 نفا ین یتا و « كانو حرشو جحلا ىف الواعم فا وا هلص رةرکب ىبأ تد-و « اراغ یدل اوءجرال هلوق دی رب

 باتک ىف هح رش مدقت رثابكلا ىف « وربع نب هقا دبع ثیدح سداساا ٹی دملا . سابع نبا ثیدح كلذكو . اضبآ

 قیرط ن٠ روذالاو نام الا ىف مدقن تلف ( ةيعش كش سومغا نيديلا لاق وأ نيالاولا قوقدو ) هلوق ۰ بدالا

 هل . بابا اذه ىف داراا وهو « سفنلا لتقو م ةثالثلا عم دازو كش ريذب واولاب ةيمش نع ليمش نب رضالا

 راش ني دغ لرقم فوكي نأ قامركلا زوچو ۰ ىراخبلا قلامأ نم وهو « یربتدا ذاع نا وه ( ذام)

 قاب كارشالا رئابكلا د هظفاو هيبأ نع ذامم ی هللا ديبع ةياور نم ليعاسالا هلصو دقو ؛ الوصوم نوكيف

 نیدلا هیأت هيف أ الإ یراخبا قیلمتل قباط» اذدو « سوما نيهلاو سفنا لت لات وأ نيدلاولا قوقعو

 مل ةداتو اهرکذ ةرات هنأ ةبمش ىلء فالتخالا لصاحو < سما لتق تابث) وه ۱:۱ هزم ضرغااو « سوغآا

 « بدالا باتک ىف عرش مدقت اضيأ رثابكللا یف سنأ تد عباسلا ثيدحلا . كلا عم اهركذ ىرخأو اهرک دب

 دم نب ورع نع یزاغاا یف مد ( میشه  دح ةرارز نب ورع امدح ( وق ةا یید> نماثلا یرب دا

 انئد- ) هلوق .ءانأبنأ» ی جداا ةياود یف ( مدد ان دح ) لوق . یراخرا خورش نم امهالکو میشد نع

 وبأو « نيمباتا راذص نم یم اولا نمحرلا دبع نبأ وهو «نيم- انان, لیصالاو رذ ىبأ ةياود ف ( نيم-
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 دايك نم بدنج نبا وهو نیصح ابا هیماو فورملا رشآ ءاب مث ةنكاس ةدحوم مث ةحوتفم ةمجعم ءاظب نایبظ

 میدن مدقن ةنيهچ نم نطب مو فاق مث ءار ابو ةلمبلا مضب ( ةقرحلا ىلإ تكي هللا لوسر انثعب ) هلوق . نیب انا

 نایبذ نب دعس نب فوع نب ةرم ىنب نيبو مهنيب تناك ةمفول كلذب اومس : ياك. نبا لاق « حتفا ةوزغ ىف مجلا
 ناضءر ىف تناكو ىئيللا هللا ديبع نب بلاغ ةر رس اهل لاقي ةيرسلا هذهو « مهنم اولتق نم ةرثكل ماملاب موقرحآف
 نو لاجر نغ لسا نم خيش ىنث دح » یزاغملا ف قدسا نبا هركذ اذکو « هخیش نع دعس نبأ هركذ امف عبس ةئمس

 كيبل نب سادرم او ةرم ىنب ضرأ ىلإ ىثيللا م یاکسا هللا ديبع نب بلاغ مب هللا لوسر فسب : اولاق همو
 ینلا و « ةئيبج نم تاقرحلا ىلا انثم, » ةماسأ لوق ىف ببسلا نيبي اذبف ءةماسأ هل:ةف ةقرحلا یب نم مهل فيلح

 ء اليوط ًارهد كلذ دعب شاع ةماسأ نأل ؛ ةماسأ ةصق ريغ ضرالا هتظفا و نف دف تام مع لتق ىذلا ةصق نأ رپظ,
 ةحرش ىف ىدوادلا ىرجل « ةئيبج نم تاقرحلا ىلا ديز نب ةماسأ ات ىلا تسب » یزاغلا ىف ىراخبلا مجرتو

 ريمآلا ناك ةءاسأ نأب يرض" هيف سيل هنأ امهد-أ : نيرجو نم بقعتو « خلبي مل نم ريمأت د هيف لاقف هرهاظ ىلع
 تناكنإ امنآ ىناثلاو « ريمألا ناك ةنوكسا ال ةمقاولا كل هل تعقو هنوکل همساب ةجرتلا لمج نوكي نأ لمتح ذإ
 هلوق . اماع رشع ةينامت او ىنلا تام ۱۱ هل ناك هنأ اورک ذ مهال اغلاب الإ ذثموب ةماسأ ناك اف نام وأ عبس ةنس

 هلوق هاهو « ةت احارص هتینآ هنحب ص لاق .pr ا ورمش) 1 لبق احایص pele | و مجه یآ ) موقلا اد مف (

 روك ذا ی راصن الا م ما ىلع فا مل (داصن لا نم لجرو انآ تقحلو) لوق: € رەت مھ باذع ةركب مص دقاو

 كربت نب سادرم ار ىدفلا وربع نب سادرم همسا ربلا دبع نبا لاق ( مهنم الجر ) هلوق . ةصقلا هذه ىف

 هللا لور ثعب» لاق ىردخلا دیعس ابا نأ هد: :م نبأ ركذو « ةصقلا قاسو ةماس 1 هاتف ی کا نبا لوف وه و یرازفلا

 دي نب برقم انثدحو تايدلا ىف مصاع ىبأ نبا لاقو « لجرلا ةماسأ لتق ركذف قریب ىلا ةماسأ امن ةيرش عللي

 ناكو « مهاء !وراغأف كدف ىلإ اليخ ثعب مقلب هقا لوسر نأ نسحلا نم ناس> نب ماش نع مياس نب یجب انثدح

 نموم ىفا لاقف هياء لمخ لجر هب رعب يف ةياححأو دج قحال نا هب اصل لاقو لوألا نم جرخ دق ىدذلا ساد

 ی قوف حب ا هونفدق تام سادرم لتاق نا : سن لاقف لاق : هباق نع تقف اله : کت ی لا لاما هاتف

 ضرألا ۳ لاو 9 * نيادج نيب داو ىف حراعب نآ صأف و ین كلذ او رك ذف ًارام رقلا قوف حبصان هوداعأف

 ىمسإ ال ةماسأ لیتفو « رخآ سادرم وبف اذه تبث نإ : تلق . کظعو هللا نکلو هنم رش وه نم لبقتا
 هتظفل نفدو تام ال الع نأو طبضالا نب اع ةماثج نب لع لتق ىف ىربطلا دنع اذه لثم عقو دقو « اسادرم
 ةياور قو ؛ انب طغت یتح هب انتم ىأ نيتمجعم هيناث رسكو هلوأ حتفب ( هانیشغ ) هلوق . هوم ركذف ضرآلا

 ملم داع بدنچ ثا دج ف مق وو « هتل یح یگ, هتامطف الجر تكردأف » لسم دنع نایمظ یا نم شمعالا

 هبرط نم نڪو | الف ال وأ فیسا هيلع عفر هناب عمجيو « هلتقف هقا الإ هلإ ال لاق فیسلا هيلع عفر الف

 ىءفأ ىف عقوف » شعالا ةياور ىف ( للي ىنلا كلذ غلب ) ةنيدملا ىأ ( انهدق الف ) هلوق ۰ خراب هنعط فیسل اپ

 ,هريغ نم ال ةماسأ نم 22 ىزلا غلب كلذ نأ ىلع لمح ةنال ام ةافانم الو « اِ ی هلل هت رک فف ءىث كلذ نم

 نبا لاق « لاق نأ دعا د ینممش» کلا ةءاور ىف ) لاقام در هلت 1 ) هلوق ۰ يد 0 یا كلذ غلب لوألا هری دن

 ىف : ىطرقلا لاقو « دیحوتل اب ظفات نه ىلتق ىلع د>آ مدقیال ىح ةظدواا ىف غالباو ميلمت موللا اذه ىف : نيتلا
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دفالا ند دیدش رجز رذعآ لو, ند ضارعالاو كلذ هز ركن
 ف ) اذومتم ناك اما ( هلو . « كلذ له ىلع ما

هجو نم مصاع یآ نا اور قو ¢ حالساا نم افوخ اما د شعالا ةياور
 درحبل كلذ لمف اد ةماسأ نع رخآ 

 قو ؛ راكزالا هیاع ديعأو راذءالا داعأ اذ ؟ ( اذوتم ناك ام'إ تاو هللا لوسر اب تاق لات هلوق ۰« هند

 هانم ءو « بلفلا وه اف و هلوق ىف لع افلا یووناا لاق « ال مآ اماقآ لمت ىتح هبلف نع تققش الفا  شحعا] ةياور

 لمعلا كرت هيلع ركناف , هيفام ىلإ قيرط كل سيلا بلقا امأو ناسالا هب قطني امو رهاظلاب لمعلاب یک اما كنا

 اذإ كنا ینماا و « ال وأ اهدقنهاو اهلاق نيح هيف تناك له رظنتا « هبلق نغ تققش الفأ » لاف ناسللا نم ربظ ا

 لبلد هيفو « یمفنلا مالکسا تب نمل ةجح هيف : ىطرقلا لاقو . ناسالاب هنم فتك اف كلذ ىلع ارداق تسا تنك

 ( مويلا كلذ لبق تلا نك ] یآ بین ىح ) هلوق . ةنطابل نود ةرهاظلا بابسألا ىلع ماكحالا بترت ىلع

 مالسالا ىف هلوغد لوأ تقولا كلذ نوكي نأ ینتف , هلبفام ةبعب مالسالا نل موبلا كلذ ناك ی الا نأ یا

 ناك هنأب راهشا همفو : ی را لاق . كلذ لبق الم نوكر ال نأ هنأ دزب مو « ةلعفا كل: ةرب رچ نه نمأيل

 ىلع كلذ دروأ امئاو« ديدشلا راکسن الا نم عمم ام ةلمفلا هذه ةلب اقم ىف خاص لل نم كلذ لبق هل قیسام رغصتسا

 ملم دنع عقوو « ذتهوب تاسأ ىقأ تبن ىتح و شعالا ذاور ىف هقرام ضب ىف نأ كلذ نيب و « ةغلابلا لیبس

 اوقنلاف نيكرشملا نم موق ىلإ نيل لا نم اثع ثعب و هظفاو تادايز ةصقا هذه ىف ها مع نب بدنج ثردج نم

 عفر 87 درز نب ةماسأ هنا ثدحتن انك هتلیف نيهل سلا نم لجر دصقف « اب أف مف نيكرشأ ا نم لجر عجراف

 اذإ هلا الإ هلإ الب منصت فرخ : هل لاق ر ينلا نا ١ هیفو . ثيدحلا « هلذقن هللا الإ هلإ ال : لاق فيسلا هيلع

 لاقو «كلذ ىلع هديزيال لم ؟ هللا الإ هلإ الب عنصت فيك: لات, ىل رفغتسا هللا لوسر اي لاق ؟ةمايقلا م وب كتنآ

لا هرذع كلذلو مانسأب اوأر ام مهنامإ موعفني كي لذ ىلامت هلوق لوأت ةماسا لعل : ىباطحلا
 ةد همزلی ملف و ىن

 ق هنآ نیماقلا نيب قرفلاو « داراا كلذ سیل و < ىرخأو امد هم وع لع عفنلا ىفن لح هناک : تلف . امريغ الو

 نم ةيشخ وأ هبلق نم | هااغ كلذ لاق له هرمأ ریتم یت- «:ع فک ب# نأب اديةم افن هعفني 2۱1۱ كلت لثم

 مل الق اذإ هناف ءاطناا فشركناو ةرغرفلا ىلإ حورلا جورخ لصوو توا هيلد مج» ولام فال اذهو « لثقلا

 : لاقو ىدرادلا هيف فتوتف ةرافك الو ةيد هءزلي مل هنوكامأو « ةبآلا نم دارملا وهو ةرخآلا كس ةيذلاب هعفنت

 هنه توکسلا نم مزا.ال ؛ طرقا لاقو « ةرافکلاو ةدلا ةآ لوزن لبق كاذ ناكوأ ماسلا لهل هنع عكس هلما

 بجي مل هلآ لمتحبف : لاق « عفو نإ كلذ لثم نم توا مدعي ترج ةداعلا نال دعب هيف نكلل « عوقولا مدع

 نآل وأ « بيبالاو نعاخلاك لام الو سفن نم فتا ام نمضي الف لتقلا لصا ىف هل انوذأم ناكةنآل ءىش هيلع

 نآل وأ « ءارالا ضب ىلع یشهنی اذهو : لاق « هتيد قدتسإ نیا نم ىلو هل نك مو ودعلا نم ناكل وتقملا

 فاح بیس ةصقا هذه تناك: لاطإ نبا لاق . رظن هيفو ةيدلا ةلقاعلا مزلت ملف ةئبب كلذب مقت لو كاذب رقأ ةماسأ

 : تلق . نافلا باتک ىف هنايب ىتأي اک نيفصو لمجا ىف یل د نم فن مث نمو « كلذ دعب امل م لئاقيال نأ ةماسأ

 < ةماسأ هناقب ىتح السم لئاقأ ال لوقب ناك ساتو فآ نب دمس نأ ةروکذلا شءالا ةاور ىف عقو اذكو

 تناك ینتیا لاقن اریثک اما رك] مرک أف لا ارفاک یار زمیف یعفارلا هرکذ یذلا عرفا در ىلد یوونلا هب لدتساو

 لاملا ىف مالالا مزاج هلال رفكي ال هنأب یوونا هدرو : كاذب رفکی : ىمفارلا لاقف < مرک ال تاسأف !رفاك



 اذا/ ٩۸۱۷ - ٩۸۷۵ ثيدحلا

 : لاق مث ةماسأ ةصقب لدتساو < مارك الإ هل منيل نآمالاب هل اديقم ىضاملا لالا ىف كلذ ی انار« لابةتسالاو

 وه ريخلا وأو . ىرصملا بييج یا نبا وه ( دیزب ىنثدح ) هلو « ةدابع ثيددح عساتلا ثيدحلا . قرفلا نکءو

 لوسر اوهياب نیذلا ءابقعلا نم ىلا ) نق . رغصم نيتامبع ةليسع نب نمحرلا دبع یحانهااو : هللا ديع نب درم

 ةليل تناك ةيفيكللا هذه ىلع ةءيبلا هه نأ هره ظ ( كرثذ ال نأ لع هائمياي ) هلوق . ةبقعلا ةليل ینمب ( عي هلل
 ظقفملا ىلع » ةبقعلا ةليا ةميبلا تناك ااو ‹ حيحصلا لئاوأ ىف ناءالا باذک ىف هتنيب اک كاذک سيل و « ةبقعلا

 ةدع كلذ دعب تناكسف ءاسنلا ةعيب ىمست ینلا یهو انه ةروكذملا ةعيبلا امأو « هرخآ ىلإ رسيلاو رسعلا ىف هركملاو

 یا ةءوبلا تاكو ۽ 54م حتف لوقو ةندفا نمز ىف ةيديدحلا ةرمع دعب عازل ةر وك ذاا ةءبلا امف ىتلا ءاسنلا ةيأ ناف

 ىضمو « ناعالا باتك ىف هيلع للا ىف بدسلاو كاذ تدضوأ دقو ؛ حتفلا ماع تناك اهقذو ىلع لاجرال تعفو

 ءامسأ نا وهو ةب.اج ريغصت ميجلاب ( ةيريوج ) لوق « رمع نیا ثيدح رشاما ثيدحلا . كانه ثيدحلا اذه حرش

 نمداراا ( اذم سيلف حالسلا انيلع لمح نم ) هلوق ٠ اضيأ كلام ةط-اوب هنع ثدحو رمع نا ىلوم عفان نم عم

 هلوقو ءمهلع ال هام ةناق الثم مهتسارحل هلح نم ال , مهلع بعرلا لاخدا نم هيف امل مملاتقل حالسلا م جاع لح

 «فبوختلاو رجزلا ىف ةغلابمأل ةللا ىلع سیل هنأ ةدارا لاتح١ عم ظفللا قلطأو , ادتقیرط ىلع ىأ انم سيلف

 ىلا نع یموم وأ هارد ) هلوق یشع ىداحلا ثيدحلا . ىلامت هقا ءاش نا نفلا بانک ىف كلذ طب یایسو

 ثيدح نم ملم دنع وهو « هانع# ةر ره ىبأ بر دح هعمو نت باتک قدر عم الوصوم یاس : تاق ) 2ك

 وه سلويو « فایتخسلا وه ( بوب ] انادج ( هلوق « رثع قلا ثيدحلا . « فيسلا افملع لمح نم » ظفلب اس

 ىلع وه ( لجراا اذه رصا 9 ) هلوق . ساق نبا وه ( فنحألا نع ) هلوق . ىرصبلا نسحلاو ؛ ىرصبلا ديبع نا
 ةياور قو « بناب ( امويفيسب ناملسملا قتلا اذا ) هلوق . لما ةعقو ىف هنع فاخت فنحأآلا ناكو بلاط ىبأ نا

 « هلجأ نم اب ذمي نأ ناقحتي العف العف امهنآل كلذ امهلع هللا ذفنآ نإ ىأ (رانلا ف) هلوق . دارفالاب ينعمشكلا
 مل ولو مآب ةيصعملا ىلع مرع نم نأ ىلع هعبت نمو ىنالقابلا هب جتحا « هبحاص لتق ىلع اصیرح ناك هلا » هلوقو

 « مثأي له ايش لعفي مو ممس مث ادرج ۾ نميف فالتخالاو لعفلا ىف عرش اذه نأب هفااغ نم باجأو « املعفي

 اذه : ىناظلا لاو . قاكرلا باك ىف « فسا مث نمو ةنسحم مث نم » ثیدح حرش ىف فوم هحرش مدقت دقو

 الف لتقف لئاصلا عفد وأ ىغبلا لهأ لاق سم اماف ءالثم كله بلط وأ ةيويند ةوادع ىلع لئاق نمل ديعولا
 ءاش نإ ًاضیا نتفلا باتک ىف ثيدحلا اذه حرش یتآیسو ٠ اعرش لاتفلا ىف هل نرذأم هال ديعولا اذه ىف لغدو

 ىلاءت هللا

 ديملاو ها لا : یا ىف صاصقلا fle بۃکا ومآ نذلا ا-أ اي ) ىلاعت ہللا لوت اپ - ۳

 مكبر نم نيف كلذ « ناسحاب هيلإ ءادأو فورم لاب عابتاف "يش هبخآ نم هل ىع نف « ىثألاب ىثألاو ديعلا
 14 میلا "باذع ها كلذ لب ىدتعا نمف ¢ ةجرو

 فو ؛ رذ ىل اذك م آلا ین ىف صاصقلا کلع بك اونمآ نرذلا اأ اب ) یلاعت هللا لوف باب ) هلوق
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 ىلا س لتقلا 2 لیعاسالاو ( ملا ا هلوق ىلإ  رحلاب رحلا ىلتفلا رک اسع ناو ىسنلاو ليضآلا ةلاور

 ابلك ةيآلا ةعرک ةياور ىف قاسو ( ماا - هلوق

 دودحلا ىفرارقإلاو « رق "ىح لتاقلا لاژس یسیساپ - ٤

 دوبي نأ هنع هقا یضر كلام نب سنأ نع » دن نع ماه ان دح لاهنم نب جاجح (شنزو - ۷
 هب قأف «ىدوربلا یک 'ىتح  نالف وأ نالفأ ؟ اذه كب لمف نم اه ليقف « نیرجح نيب ةيراج سار ضر

 « ةراجحلاب هّسأر ضرف «'رقأ ىح هب لری لف“ دم ىبلا
 ىدومأأ ةصق ىف سأ ثيدح هدعإو ؛ رک الل اذک (دردما ف رارفالاو « رقی ىح لئاقلا لاؤس باب ) لوق

 اذاو » ملأ باذع هلوق دعب اولقو « باب و فذح « جرختسملا ه ىف يعن ىبأو ةعرکو ملا دنع عقوو ٠ ةيداجلاو
 ةمجزللا نأب ىليءامسالا حرص دقو « هبشآ رک الا عینصو , دردحلا ىف رارفالاو « رفأ ىح لتافلا لأسر لزب مل
 مهفلاعو « روا لرق وهو صاصقلا ىف زفاکسللا طارتشا ىف لصا ةروكذملا ةبآلاو : تلق . ثيدحالب ىلوألا
 سفنلا نأ اف مهيلع انبتکو ) ىلاعت هلوقب اوكسمتو « یذلا رفاك-لاب ململاو دبعلاب رحلا لقي اولاقف نويف وكلا
 « ةئفاكملا ىلع سفنلا لمحتف « ىلوأ نيتبآلا نيب عملا : « نآرقلا ماكحأ , ىف ىضاقلا ليعامسا لاق ( سفنلاب
 ىف ناف امه ةبآلا نم مكحلا ذخوی و لاق  فذقلا دح هيلع بحب مل ادبع فذق ول رحلا نأ ید مهقافتا هديؤيو
 قدصترال دبعلا كلذكو , هنع ارفكم الو اقدصتم ىمسيال رفاكلاو ( هل ةرافك روف هب قدصت نف )اه رخآ
 تناك سفللا نود امف رار>الاو ديبعلا نيب صاصق ال هنأ ىلع ارقفثا ال : روث وبأ لاقو . هديسل قلا نال هجرج

 هنأ الإ اهب لتفرو ركذلاب لقت ىثثالا نأو رحلاب لتقی دبعلا نأ ىلع ارعجأ : بلا دبع نبا لاق . كلذب ىلوأ سفنلا
 ماد بجو هلتق امؤايل وأ ءاشف آلا لتق اذإ ركذلا نأ ىرصبلا نسحلاك نيمبانلاو ىلهكة باحصأا ضعب نع درو

 لع لدیو ٠ ةرصبلا ءابةف دحأ ىترلا نامثع لوق وه نكل ىلع نع تدي الو : لاق ةلماك ةدلا میلف الإو ةيدلا فصل

 صامقلا هياع بجول ادمع حیحصا هلن ول روء الا و ديلا عوامتم نأ ىلع اوتفتا مآ ینالاو ركذلا نيب ژناکنلا

 هيلع مقن ملو لنقلاب مهنا نم ىأ ( رقي ىتح لئاقلا لاوس ) ةجرتلا ىف هلوق ۰ ةد هدب رأ هنيع ببسإ هل بحي لو

 نع ةدحواا ديدشتو ةلموملا حتفب نابح ةياور ىف ( سنأ نع ) هلق . ىح نبا وه ( مامه انئدح ) هلوق . ةنيبلا
 ( ةيراج سار ضر ) هلق . هعا نع فقأ مل ( ايدو. نأ ) هلوق . «سنأ انثدح ه باوبأ ةمجس دعب ةينآلا مام
 غولبلا نود نکل ةرح نوکت نأ لمتحم و ةمأ نوكست نأ لمت ةيراجلاو « ىنعب خضرلاو ةءجملا داضلاب ضرلا

 اهامرف ةئيدملاب حاضوأ املع ةيراج تچرخ » هيب ىذلا بابا ىف سنآ نع دیز نإ ماشه ةباور ٤ عقو دقو

 خضرو اهلع تناك احاضوأ ذخأذ ةيراج ىلع یدرج ادع ١ ظفلب قالطلا ىف هجولا اذه نم مدقتو « رجح ىدوم
 اهلمأب داري نأ لاهتحال ةرح اهئوك نيعيال اذمو « قمر رخآ ىف یهو مس هلا لوسر اهلهأ ىتأف و هيفو ءابسأر

 هل رق نيب ینانت الو « راصنالا رم اهنأ هترط ضوب ىف نکل اپسا ىلع فقأ ملو « ةقبتع وأ تناك ةفيقد اهاوم

 افامر ةن اب وب مهي هال ۾ اسار خضر , هلرق نپب و «رج# اهامد » هوا نيب و « ن رج نیر اسار ضرو



 ۱۹۹ ۲ 1۸۷۱ ثيدحلا

 داضل اب یمو ؛ حاضوآ ببسإ هان « حاضوأ ىلع , هلوق امأو , رخآ رجح ىلع تطقسف اهسأر باصاق رج

 دارآ هلما و ؛ راجح نم لح ۴ ١ ضا.ع ع لاو « ة فا لح ى ۵ تبع وأ لاق « حضر عج ةلمب ۱۱ ءاحلاو ةمجعملا

 ىف ؟ ( نالف وأ نالفآ اذه كب لمف نم اهل ليقف ) هلوق . ةشوقنملا وأ ةبورضملا ةضفلا نم ًازارتحا ةضفلا ةراجح
 «نالفأ نالفأ مامه نع رخآ جو نم صاخشالا ىف مدقت دقو ؛ ةرمملا فذع ,نالف وأ نالف» ىئممشكلا ةءاور

 هللا لوسر ۱۸ لامة ١ ظفلب هذه ىلن ىنلا ةياورلا ىف كلذب اهطاغ ىذلا نايب ءاجو . فطع واو ريغب راركتلاب

 اهل لاقف ب هللا لوسر امل لغدف م دواد ىبأو لسم دنع ینآ نع ةبالق ىبأ ةباور ىف نيبو « كلتق نالف مب

 عقود «امسآرب تأموأف » اياصولاو صاخشالا ىف نيالا نيتباررلا ىف داز (یدوهبلا ی ىتح ) هلوق . ۰ كلتف نم

 ىلع الاد ةراثو قنلا ىلع الاد ةرأت ناك هاو درك ذملا ءاع الا نایب اذه ىلت ىتلا ةياورلا ىف درز نب ماشه ةياور ف

 نالن : ةثلاثلا ىف اهل لاةف « ابسأر تءؤرف ؟ كنق نالف : لاف داعاف « ارسأر تءفرف ؟ كلف نالف , ظفلب تابئالا

 قالطلا ىف ىنلا ةباورلا ىف كلذب حييرصتلا عقوو « لوالا ريغ ىتاثلا انالف نأب رمشم وهو « امسآر تضف ؟ كلتف

 : لاق . ال نأ تراشأف - رخآ نجر نع ىنءي رخآ لچر؟ نالفف : لاق ءال نأ اهسأرب تراشافر نيباب دعب ةيفآلا اذكو
 لاق « فرتعا ىتح هب لزب ملف فرتمپ ةب ءىجل د !ءاصولا ىف (رفأ یتح هب لذي لف) هلوق «٠ ممن نأ تراشاف امانات نالفف
 م احلل ی ميلي هلأ هيف : بلوملا لاق « نم نب مامه الا رقأف الو فرهاف ثيدحلا اذه ىف لاق ادحأ معا ال : دوعسم ربأ

 نیبثات اوءاج اذإ ام فالخ اذهو « مرارفاب اودوی اورقي ىتح مم فاعلتی مث تايانجلا لهأ ىلع لدتسي نأ
 هيلع مقت مل ىدوهلا نأ ىضتقي ةصقأا قایسو « رفآ اذإ هيلع دحلا ةماقا بحي هاف ةيانجلاب حرصيإ مل نع ضرغي هناف

 ذاوج یلع ليلد هيفو : لاق « ةراشإلابو ىوكسشثلا درج: مدلاب ةبلاطملا بجت هنأ هيفو « هرارفاب ذنأ ااو ةن 0

 یدزا)ا لاقو « غوابلا نود ةيراجلا نوک نيەت 1 هن ال رظن اذه ىف : تاق « ٠ مدلاو نیدلاب ها هاوعدو غلابأا ريغ ةيصو

 ندرفم نیب اہ ىف امهف ثحبلا ىف أيس و : تاق . ةأرملاب لجرلا لتفو. فسا ريذب صاصقلا ركنأ نم ىلع درلا هيف

 ادرج هرابتعا حصي الو : لاق , ةدئاق ةيراجلا لاول نكي مل ریتم مو اهنآل ةيمدقلا ىلع موضعإ هب لدتساو : لات

 لوق درج# ما لنف توی ىلا كلام بهذ : ىووالا لاقو . ةماقلا دیشب هنأ الإ ق: ملف عامجالا فالح ةا

 ىف هب خرصتلا عقو اک فرتعا ىدرولا نال لطاب لوق وه لب هيف ةلالد الو ؛ ثيدملا اذم لدتساو , حورجا

 درج٤ مبتلا ىلع لتفلا ت وركب هيهذم لهأ نم دسأ الو كلام لقب مل: لاف ةيكل املا ضمب هدزان و : هقرط ضعب

 نم ادعاصف نانثا مسةيف ةءاسقلا بجوب ثول ىناتف نالف ةتوم دنع رضتحا لوق نإ اولق اءاو « حورجلا لوق

 ىلإ لضو نه ىوعد نأ ةيمدتلاب لاق نم جتحاو « رووجلا ةيكسااملا ضعب قفاو دقو « ةيروكذلا طرشب هتبصع

 ىوقأ ىهو اولاق « اقح الإ لوقي ال هنأ ىلع لدي ایندلا ةقرافم ةنياعم دنع هتب وتو هصالخا تقو یه و ةلاملا كلت
 همم نم ريغ لتاقلا نوکی نأ ذاوجل نيكس هعم الجر لوتفلا هيلو برق دجو اذ] مسقي ىلولا نا ةيعفاشلا لوق نم

 ىف ىأيو < نيرجح نيب هسأر خضرف د ضاخشالا ةياور .قو « قد يأ ( ةراجملاب همسر ضرف ) هلوق ۰ نیکسا

 ظفاب قالطلا ف یضمو « ن رجح نيب هلتقن م أمات ىلا ماش ةياور قو « نيظفالا نم الك لاق امامه نآ نامح ةياور

 نم دواد ىبأ ةياور ىف نکل « تام ىتح مجرف هب مأف» سم دنع ةبالق ىبأ ةياور قو , صاخشألا ىف ىلا ةياورلا

 ةنأ عماجلاو « ینگ ۳ هجرو ةراج اب ءيمرو ترجح نيب «هخضز : ضاع لاق « نب رجح نیب لتقف » هچ ولا اذه



 یایدلا باتک - ۸پ ۳۰۰

 ىلع هيف ةلالد ال ثيدحلا اذه نأب ةيفاحلا ضني پاجا : نيتلا نا لاقو . رخآ ,إه همارر رثكأ وأ رجع ىر

 یف نال اهتوم دعب هلتةب ىأ اه] هنأب هبةعتو « یح ىف نوكي ال دوقلاو ةيح تناك ةأرملا نال « صاصقلا ىف ةلثامملا

 نبا یعداو . هنم صتقا تقام الف « اهسفنب دوج تناك ان ذئنيح تنام اهنأ لع لدف « كلتق نالفأ ١ ثيدحلا

 ىف وهف فرغعا هنأ ءاج ام امأو < لیتفلا لوق لوبق وهو مالسالا لوأ ىف ناك محلا اذه نأ ةيكسل الا نم طباراا

 نآل ةلربقم هت دايز ظفاح ةداتقف ىوعدلا هذه داسف یف الو. یا هيلع دع ام اذهو ريف هلقي لو ةداتق ةياور

 « یذلا لد صاصقلا بوجو ىلع هب لدعماو . لایتحالاب تاب ال خسنلاو » اضراعتي مف امل ضرع هريغ

 ملعأ هللاو ءانمأتسم وأ ادهاعم نرکپ نأ لمت »ف ايمذ هنوكب حرصت هيف سيل ةأب بقعتو

 امبب وأ رجع لت اذإ اپ - ۵

 خال نع » سا نب رليز نب ماشه نع ”ةبعش نع "سیرد| نب لا دبعان ربخأ دع اشو - ۷

 ىبلا ىلا اهب ءى لاق . رجح ىدوبي اهامرف لاق « ةيدلا حاضوأ اهيلع ةيراج تّج رخ : لاق كلام نب سنأ

 ؟ شالتق نالف : لاق ياع داعأف ءاهسأر تمفرف ؟ تلف نالف : كي هللا لور اهلل لاقف . قمر ابو هيَ

 < نيرجما نيب هلتقذ هللا لوسر هب اعدذ . امر تصف : ت9ق ”نالف : ةثلاثلا ىف اهل لاقف . اهسأر تمفرف

 نکد و « كلذ ىف فالتخالا ىلا ةراشا محلا تبي لو قلطأ اذنك ( اصعب وأ رجح لتق اذإ ) باب ) هلوق

 دورهجا ةجح وهو « ةيراجلاو ىدوويلا ف سنأ ثیدح هيف ركذو , رووجلا لوق حيجرت ىلإ ريشي ثيدحلا هداربا

 |ودتعاف) ىلاعت هلوقبو ( هب متبفوعام لب اوبفاعف متبفاع ناو ) ىلاعت هلوقب اوکسع و « هب لت ام لتقب لئاقأ نأ

 هجرخأ فی وهو ؛ فلاب الإ دوقال ثیدح اوجتحاف نویفوکسلا فلاعو ( يلع ىدتعا ام لث هيلع

 هقرط : یدع نبا لاقو . هدانسا فوض عم هيف فالتخالا رازبلا ركذو « ةركب ىنأ ثيدح نم یدع ناو رازبلا

 نع یهلاب و ء هصمخت الو بایکلا خسات ال ةئسلا نأ ىف مدعا یفالخ ىلع ةتاف ةنوبث رب دقت لعو ‹ ةفيعض ابك

 لاق : رذاملا نبا لاق , نيايلدلا نيب امج صاصقلا ىف ةلئامملا ريغ ىلء رورمجا دنع لوح هنكلا حيمص وهو ةلألا

 وهف كلذ رركنإ رظن اهملا وأ رجحلاب لثق نا : ىلإ یا نبا لاو «دمع وبف ابلاغ هلثم لقي ءىثب هاتف اذا رثكالا

 ىخنلاو یمشآو ىرصبلا نسحلا لاتو . حالسب نوكي نأ دمملا طرش : ضواطو ءاطع لاتو « الفالاو درع

 مف امءلاب برضلاب ديقأف اصعب ىلتق نميف فلتخاو . ةديدح نرکی نأ هطرش : مهعبآ نمو ةفینح وبأو کار

 یرعلا نبا لاقو ؛ عبوجتلاب لتق نميف اذکو فيسلاب لق تع م نا لیفر < درکیا : ليقف ؟هيلع رركي له تع

 نالوالاو « ةيعفاشا دنع فال ةثلاثلا قو , قيرحتلاو طاولا و رخ ا كح ةيصعم هيف ناکام ةلث املا نم ىنثتسي

 امترض تمر ی ةأرملا ثيدح نيعئاملا ةلدأ نمو . ىهتنا كلذ ماقم موقي اهب لقب مبضمب لاق نکل « قافتالاب

 دعب وهو « ةأرملا نينج باب د ىف هيف تحیلا ىتأيسو « ةدلا امف لعج ی یناا ناف « اهنلتقف طاطسفلا دومعب

 وه : نکسلا نب ىلد وبأ لاتو « رو٢ نب هللا دبص نا هنأب ىذاب الكا مرج دملا لوأ ىف دو . ةماسقلا باب

 مالس نبا



 ثيدحلا ٩۸۷۸ ۳

 «نذألاب ثذألاو « فنألاب فنألاو « نيملاب نيَمللو « سفنلاب سفنلا "نإ ) ىلامت هللا لوق ساپ - ٩

 نوم اظلا م را هلزنأ ام كح مل نمو . هل ٌةرافك وهف هب تّدصا نمف ٠ صاصق ”حورجلاو نسلاب سلاو
 نع »ریو رسم نع 2 ی هلا رلبع نع شعالا ایئدح ىلأ اثدح صفح ن رع او -- ۸

 الإ هلا ”لوسر ىنأو هقا الإ لإ ال نأ دبش سم یا مد لحال : لكم لا لوسر لاق : لاق هللا دبع

 « ةعامجال كراتلا هنیرلل ”قرافللو « ىنازلا بيثلاو < سفنلاب 'سذنلا : ثالث یدحا

 هدءب ینسنلا دنعو ؛ لیصالاو رذ ی اذك ( نيمااب نيعلاو سفنلاب سفنلا نا إل ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ةيآلا هذه ركذ نم ضرفااو (نوااظا ) هلوت ىلا ةي رك ةياود ىف قاسو ( نوملاظلا مث كئ وأف ) لوق لإ بالا

 هيلع تلد ینلا کلا نکل باتکلا لها ف تدرو ناو ابنآ نیبب نأ دارا هلماو ؛ ثيدحلا ظفلل اهتقیاطم

 . دومسم نبأ وه ( هللا دبع نع ) لوق . دمعلا لتق ىف صاصقلا ىف لصا ومف « مالالا ةمإرش ىف رمتسم
 هلوأ ىف ةدايز قاسناو سم دنع شعألا نع یروثلا نايف ةباور ىف عفو ( لحال اب هلا ل وسد لات ) هلوق

 نم لتف ةحابإ تابثا « لحي ال ههلوق رهاظو « لحي ال هديغ هلإ ال ىذلاو : لاقف عقلي هللا لوسر انيف ماق د و

 1 ما یف ابچاو مهتم هلتف جا نم لق نراك ناو مریغ لتف مرحتا ةبسنلاب كلذک وهو « ىنثتسا

 ةءانك وهو هاك ىأ همد ةتارإ لحال دارااو < لچر مد ١ ىروألا ةياود ىف ( لسم "یا مد ) هلوق

 وه للاب دارلا نأ نايبل ترکذ ةيئاث ةفص یه ( هللا الإ هر ال نأ درب ) هلوق . همد قرب | ولو هلت نع

 هحجر اذهو « مالا نمح ىف ةدمعلا ىه ةدامشا نأب ارامش فوصوا) ةديقم لاح یه را , نیا دام شا اب ىنألا

 « ثالث لامخ ىأ ( ثالث یدحاب الا ) هلوق ۰ « هللا الا هلا الب عنصت فيكد ةماسأ ثيدحي دبشتساو ىويطلا

 ۽ هطرشب لتق تح يغب ادع لتف نم ىأ ( سفنااب سفنلا ) ِهلوق . ءرضن ةثالث الإ » ىدرثلا ةيارر ىف عقوو

 . «اردظ اسفن لت نمود رازبا دنع راج ثر لح قو «دوقأل هی هف | رع لزق روك ذاا نامثءع ثردح ق عقور

 دعب یز لجر» ظفاپ یاسنلا دز ناهثع تبدح ىف عقو دقو « مجرلاب هلنق لحرف ىأ (یتارلا بیئلاو ) هلوق
 هنيدل قرافااو ) هلوق . رهشآ اهتابثإو امفذح و ءاملا تابثا هيف زوج یتازلا : یووذلا لاق « مجزلا هیلعف هناص>]

 نکل « نيدلا نم قرالاو » نيفابللو . ىنيمشكلا رع رذ ىبأ ةياور ىف اذك ( ةعامجلل كراتلا

 وهو قورلا نرم « هل كراتاا وه هنیدل قرالا ىيطلا لاق « هنیدا قراذاو » لمتسلا و ىسةرسلاو ینسنلا دنع

 لاق : دازو » 1ءاجا قراماا » ىروثلا ةباور ف هو « ةءاجلل قدافاا هنيدل كراتلا و 0 لسم اور قو جورشا

 لفغا قب رطلا هذهو : تاق . هلثع ةثأاع نع دي / نإ ینہ د وسالا نع یدل ىعخألا ینعب میها وا ام ید شعالا

 نيا سرع قورسم نع ةرم نب هلا درع ةجزت ىف املع هيبذتلا لفغا و ةدئاط دنسم ىن اهرکذ فارط الا ىف ىرملا

 لات نکلا هظفل قسإ لو شعالا نع نزلا دوع نب نابيش قي رط نم هدعب ۳۹ لس ه.جرخاآ دقو « دوعسم

 روكذلا ظفلاب نابیش قيرط نم هحي#م ىف ةناوع وبأ هدرفأو « هريغ هلإ ال یذلاو » لقي مو « امیج نداذسالاپ د

 ةلفص ال قرافملا وأ كراتلل ةفص ىبف « دادترالاب مكر وأ مهقراف يأ نيبلسملا ةعاج ةعامجاب دارملاو « ءاوس

 یرابا عف ج ۹-۲



AV ۲ ۰ ۲تايدلا باتک  

 هلوقل ةرسفم ةفص اباف « هللا الإ هل ال نأ دمشب سم و كلذ لبق فوقك و مو. امبرأ لاصا تناك-ا اللو قسم

 « همالسا دعب رفکپ وأ » ناثع ثيدح ىف حقو هنأ هنافام بوی و . كلذب الإ السم نوکب ال ذا هيف ادمق تسيل و لس»

 ةدئاع نع بلاغ نب وربع قيرط نم هلو « ةمالسإ دعب دنهل ١ اضیآحیح هل ظفا قو حی دنسب ناسنلا هجرخآ

 ةدرلا : ديعلا قيقد نبا لاق « ناعا دعب دتم د (۱ یا دنع سابع نا ثيدح قو« لآ ام دعب رفك وأ و

 ابکع نأ ىف رورمجال ثيدحلا اذهب لدتسا دقو . فالخ امةف ةأرملا امآو  لجرلا ىف عامجالاب للا مد ةحابإل بيس
 هسنيدل كراتلا : ىواضيبلا لاقو , ةفيعض یهو نارذا ةلالد اهناب بقعتو « انزلا ىف امبكح ءاوتسال لجرلا =

 لتقل هنأ معز نمل ليلد ثيدحلا قو : لاق < ماج نم جرخو نیلسلا ةعاج كر ىذلا ىأ قرادلا ةد.كؤم ةفص

 ق.ةد نأ لاتو « ییلعل هی و « كلذ نع لصفنب و ةالصلا كرتك ددعع ىذلا ريغ ءىثب مالسإلا ف لغد دحأ

 فلام لوقي نمل اکسمتم نوك-يف عامجإلا لهال فلاخلا دارملا نأ « ةعاجلل قرافلا » ةلوة نم ذخؤي دق : ديعلا

 لقفل اب رتاوتلا امدصي ةرات ةيعامجالا لناس لا ناف نیم اب كلذ سيل و « سانلا ضعب ىلإ كلذ بس دقو , رفاک عامجإلا

 ةفلاخن ال رئاوتلا ةفلاخل هداج رفکی لوالاف ؛ رتاوتلا اهحصبال ةراتو الثم ةالصلا برجوك عرشلا بحاص نع
 راكىناب هدییفت عاجالا 1 ريفكت ىف حيحصلا : یذمرآا حرش ىف انخيش لاق . هب رفکی ال ىتاثلاو « عامجإلا

 لوفلا هئمو رءاوتلاب هبوچر لعام راکناب ربع نه ممهو ؛ سلا تاولصل اک ةرربرضا اب نیدلا نم هبوج و لعام

 حقو : ديعلا قیقد نبا لاو < ملاعلا مد لوق؛ نم ريمكس ىلع مامجإلا هريغو ضایع یکح دقو « ماعلا ثودح

 لیبق نم هنأل رفکب ال املا ثردح يف فلاخلا نأ نظف ةفسافلا ىلإ لیع و تالوةمملا ف قذلا ىعد نم انه

 ند ارتاوت» كلذب لقنلا یبثی ىح قالطإلا ىلع رفکی ال عاجالا رکنم سا انلوةب كس و . عامجإلا ةفلاع

 هيف عما ام لبق ن» ملاعلا ثود»> نال مات وأ ةريصبلا ف ىع نع امإ طااس كم وهو لاق , عرشلا بحاص

 . نإ هلق بجيف تناكةدر یاب دترا نم لك ىف ماع « هنيدل كراتلا» هلوق : ىووالا لاقو ٠ لقالاب رئاوتلاو عاجإلا

 جراو او ضفا ورلاک عاج) ین وأ ةعدبب ةع البا نع جراخ لک لوانقب ,ةعاجلل قرافملا» هلرقو  مالسالا ىلا مجرب مل

 «هئيدل كراتلل كمن هنأ ءةع اجا قرافلا» هلرق رهاظ «مرفلا »ىف ىطرقلا لاقو . هيف ثدبلا قآیسو  لاق اذک, ممديغو

 ةماقا نم عنتع نكدترب مل ناو نيءاسملا ةءامج نع جرخ نم لك هب قحتلب هنأ ريغ , نيململا ةءامج قراف دن را اذ]هن 9

 مهو انقيف :لاق « مريغو جرارلا نم نيب راحناو قيراملا عاظقو یغبلا لهأك كلذ ىلع لناقیو بجو اذإ هيلع ديلا

 حصي الف لالح همدو ركذ نم ىنئي نأ مرلي هنال رصحلا حصي مل كلذ كنكي مل ولو . مومعلا نيرطب ةعاجال قرافلا ظفا

 نأ هقرقحتو : لات . ءالؤد عيمج مهي ةعاجلل ةقرافملا فو نأ ىلع لدف « كلذ نم هزي. عراشلا مالكو « رصحلا

 لصأ نال ةشنانم هيفو ٠ یعهنآا هضدب كرت ةدر ريغب قرافملاو هلك كرت دت ربا نأ ريغ ؛ هنيد كرت ةعامما قراق نم لك

 ققحتلاو « رصملا ىف فلا مزليف ادتىم ىمسإال ةدر ريغب قرافااو « هدوجو نم دبالف دادت رالا ةئلاثلا ةلمخلا

 لاج عفو اذإ حابب اإ مهنم دحاولا لتق ناف ۸رکذ نم امأو « ائيغ هلت بحي نميق رصاا نأ كلذ باوج ىف

 , ًاضيأ نيب راحلا ىف حجارلا ىلعو « نيب راحما ريغ ىف اقافتا اريص هلنق رحمي مل رسأ ول فأ لبلدب , ةلئاةملاو ةب راحما

 كرات نأإ ثيدحلا اذهب لدتسا : لاقق ديعلا قيقد نا هل ضرعت دقو , ةالصا كرات لنق كلذ لع دري نکا

 « نارابلا دنه د ةخسل ىف (۱)



 ۳۰۳ ۹۸۷۸ ثيدحلا
 لضفملا نب نسحلا وبأ ظفاحلا یدلاو خيش لدتا كلذبو « ةئالثلا د ومالا نم سيل ةن وكما اهكرتب لئقيال ةالصلا
 : انه دوصقملا لیص ىف فاك وهو اهر مقاس مث « ةرربشملا هتامبأ ىف یمدنلا

 اباوص هاري ريزمت لكب م امالا هرزعي نأ ىدنع ىأرلاو

 اباکر كالملا ىلا ثالثلا ىدحإ  یطنع نأ ىلإ هتمصع لصألا
 ةالصلا كرات : تاق .ةيعفاشلا نم نيمرحلا مام] هاكشةسا اذكو , هبهذم فالخ راتخا ةيك.ا املا نم !ذبف : لاق

 نب دب وبأ و ةلس نب بيطأأ وبآ و 8: زخ نبا ةيعفادلا نمو ةيكسا الا ضمإو قدسإو دحآ بهذ « هيف فلتخا

 ىلإ روپا بهذو ءا وجو دحج مل ولو كلذب یشکی هنأ لإ یذمرثلا رفعج وبأو هيتفلا روصنمو (۱) ةر وچ
 هرفک مدع لد هب لدتسيام ىوقأ نمو . لقي الو رفکیال هنأ ىلا یز( ا مهقفاوو ةيفنحلا بهذو , ادح لتي هنأ
 «درع هللا دنع هل سيلف نم تأب مل نهو » هيفو ثيدحلا «دايعلا ىلع هللا نی تاولص سم و هعقر ةدابع ثودح

 اه ریغو نكسلا ناو نابح نبا هححصو ننسلا باعأو كلام هجرشأ « ةنجلا هلخدأ ءاش ناو هبذغ ءاش نا
 رابخالا نيب اممج لحتسملا ىلع میفااخ نم ابلحو هریفکتی تدرو ثيداحأ رهاوظب هقفاو نمو دحأ كس و
 نآ ترا » ثيدحم لدتساف لاكشإلا ليدي نأ هنامز انكردأ نم ضعإ دارأو : دملا قيقد نبا لاقو . ءا هللاو

 ىلع ةمصعلا فقو هنأ هنم ليادلا هجوو « ةاكرلا اوت ؤو ةالصلا اوميقيو هللا الإ لإ ال نأ اودی ینح سانلا لتافآ
 لالدتسالا دصق نإ اذهو : لاق « ابض# ءافتناب قتنب و ارعومب لوصح الا لصحنال ءايشأ ىلع بن رملاو « عومجا
 هىثلا ىلع ةلئاقملا نم قرفلل لهذ دقف « ةياذلا هذه ىلإ لاتقل اپ سالا ىضتقي هناف « خلا نماذلا لئاقأ » وهو «ةوطنم
 لف ةحابإ ةالصلا ىلع ةلئاقملا ةحاب] نم مزار الف نيبناجلا نم لوصحلا ىضتقت ةلءافم ةلئأقملا ناف , هياع لتقلاو
 امتاو « مهلاتق بحي هنأ لاتقا اورصنو ةالصلا اوکرت ول امون نأ ىف عارنلا سيلو « لتئاقي مل اذإ اهلعف نم عنتملا
 , رهاظ هيلع لتقااو ءىثلا ىلع ةلتاقلا نيب قرفلاو . ال وأ لب له لاّتق بصن ريغ نم ناسنا اهكرت اذإ ابف رظذلا
 نام هضءب لمف ىلع بت رال امنأ ىلع لدب هموم ناف كلذ لمف ىلع ةمصعلا بن رت وهو ثيدحلا رخآ نم هذغآ ناک ناو
 هنأب هتجح عقدي نأ هلن هب لوقب نم امأو ؛ مویفلاب لوقيال ةلأ لا هذه ىف هفلاخ و « مرهفم ةلالد ال سلا
 لتقل ةيعفاشا ضمب هب لد آو « اماع مدقيف موبغملا ةلالد نم حج رآ یه ر بايلا ثیدح ىف قرظاملا ةلالد هةضراع

 الو + اربق هنم ابعازنا ناكمإل ةاكرلا كرات لقب اول رم 1 اءاو ؛ لمعلا وه ىذلا نب دال كرات هنال ةالصلا كر ات

 نأ ىلع هب لدتساو « هبوجو دقتمی هال مایصا ىرذي نأ وه جاتحیف تارطنملا هعنم ناکمال مایصلا كرات لئقی
 هللا هج ام قرفب نأ دحال سها و : لاق نيتلا نبا هاکح ابیث ناک ولو یزاذ] مجررال دبعلا نال دبعل اب لی ال را
 ةدرلا ف رغاو دجعلا نأ ىلع دعنا عامجالا ناف ةثلاث) ةلصخلا فالخ اذهو : لاق « ةنس وأ باتک نم لل دب الإ

 : یذمرتلا حرش ىف انخيش لاقو . هفلاخم لیاد تأي ملام نارقالا ةلالدب لمعلا لصالا نأ لەچ هنأکف « ءاوس
 ةنالثلا مودع نم صخم ىووذلا لرق ىلإ كلذب راشآو عفدال هلتن زوج هناف لئاصلا لتق ةثالثلا نم مهضعب ینثتسا
 یم هلتف دمعت لحم ال دارلا ن ركي وأ ةءاجال قرافلا ف لخاد هنأب باب دقو « عفدلا ىف 4 حابيف هر و لئاصلا
 هلوق رسف هلال یراضیبلا ريرقت نم لرآ ره : لاتو بطلا هنسحتساو , ةثالثلا فالخم ةعفادم الا هاتق لحال ةنأ



.۳ 
 تاندلا باتک ۸پ

 عفا دلا هصقي مل ولو لئاسلا جورخ یضتناف اناو-ء لتف ىلا سفنلل اصاصت سفالا لتق لع ( سفنلاب سفنلا )

 اذه نأ ىدوادلا نع نیا نبا کحو « هنع باوجلا مدقتف لوألا امأو « دمتهلا وه ىتاثلا باوجلاو : تلق . هو

 ىف داسفلا درجم لتقلا حابأف : لاق ( ضرآلا ىف داسف وأ سفن يغب اسفن لثق نم رق ةيداحلا ةيآب خوسنم ثيدحلا

 لمع هوكدجو نم د ثيدحر (یغبت ین اوا افف یاعت هلوق اهنم : ءايشأ ثالثلا ريغب لتفلا ف درو دقو لاق ضرألا

 « هولتفاف میقرفت ديري عمج سانلا ماو جرش نم د ثيدحو « هولتفاف ةي تأ نمد عودحو ,هولتفاف طول مرق لمع

 برضإ : ة الا نم ةم اج لوقو ؛ اولتفال] ر ردا لهأ بان نإ : ةع الا نم ةع اج لرقو ءالنة نأ ةرذت , ريع لوقو

 : تلف . ثالثلا ىلع دناز هلك اذهو : لاق االصاا كرات لتقب ةمثألا نم ةءاج لوقو . توم وأ مجرب ىح عدتبملا

 قرافپ ملو دنرا نمو « ةضورفلا ةاكزلا عنام و « قح ریذب هم رح وأ نانا لام ذخأ باط نم لتق هريغ دازو

 نع بارجلاو . رحاسلاو « نأر ىلع بات اذا قیدن رلار فال او قاقشا رهظآ و عاجالا فلاع نمو « ةعاجلا

 نآب و , هلنق ىلإ دصقب نأ ال لئاقي نأ ىغابلا ىف بألا مح نأبو « لثق لتف نإ هنأ ةبراملا ىف شک الا نأ هاك كلذ

 نيل سلا نع جراخلا ثردحو « انزلا ىف نالخاد امیف ةحصلا ربدقن ىلعو اصب مل ةميمأا نايتاو طاوللا ىف نيربخلا

 راسو ةيردقلا ىف لوقلاو « ليبقلا اذه نم ريع رثأو « جورخلا رم هعنمو هسبح هلتقب دارلا نآب هليوأت مدقت

 امأو «هحاضب) مدقت اک هيف فلت ءرفكي ال نم دنع ةالصلا كران لق نأبو ٠ مريفكشب لوقلا ىلع حرفم ةءدتبملا

 قرافم ىف لخاد ماجالا فلاخو , هباوج مدقن ةاكرلا عنامو ؛ لئاصلا عفد كح نف مرا وأ لاملا بلط نم

 نع ىنرعلا نبا یک دقو . ىلاعت هيأ دنع ملعلاو ,رصساسلا!ذكو « هرفك > باح متال قيدن زلا لقو ,ةءامجا

 بس وأ رحس نم ناف : لامي ةثالثلا هذه نع جرخ الو : فرعلا نیا لاق « ةرشد لتقل بابسأ نأ هخایشآ ضیب

 ىف سوفالا یوادآ ىلع ( سفللاب سفنلا و هلوقب لدتساو . لعأ هقل و هئيدل كراتلا ىف لخاد وبف رفک هلا ی

 ةدنالا ةيآ نأ اوهداو ةيفنملا هب كسم و , ادبع وأ ارح ناك ءاوس هلئاق نم ل وتقم لكا داقيف دمعلا لتقلا

 نم مهو ( دبملاب ديعلاو رحلاب را ىلتقلا ف صاصقلا ركيلع بتک ١ ةرقبلا ةيآل ةخسان ةمجرلا ىف ةروكذملا

 ةد( ا بال ةرسقم ةرقبلا ةيآ : روما لاو « هسفا دغ نود هريغ دمع نم دوز هريغ ديعو ىناجلا دبع نيب قرف

 ءرحلا ءاشي نأ الإ صاصق رح لاو ديعلا نيب سیا : ىمفاشلا لاقو « ههقنل دیملاب رحلا لتي الو رحلاب دبعلا لتقیف

 لءتسا و . باب دع كلذل ديزم ینآہسو « أطخ لتقف ول ةميق الإ هيف بح الذ ةءلس دبغلا نأب رورمجلل جتحاو

 لقي ال د ىلع ثیدح حرش هلبق بالا ف ىم دقو « دهاملا و نمأتسملا رفاک-ل اب ملا لتف زاوچ ىلع هموممب

 « نیمأسلا نم دن رلا هانثتسال هنع لقتنا ولو هيلع ناك امب صخشلا فصو زا وج تیدحلا قو « رفاكب نمم

 ناکام دایتعاب وهو

 يضر سنأ نع » ديز نب ماشه نع ”ةبعش انث“لح رفعَج ني دمحم ایئدح راشب نب دجم كشري - ۹

 ؟ نالن گان : لاقن قمر امو يا ىلإ ام ءی « رجح اپاتقف اهل حاض وأ ىلع ةيراجل تف ايد وب- "نأ هنع هَل
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 هتف « عن "نأ اهسأرب تراشأف ةئلاثلا اهلأس بث ءال نأ امسأرب تراشأف ةيناثلا لاق مع ءال نأ اهسأرب تراشأف

 «  نرجح ب یہا
 ق نينا كيدح هيف رك ذ ءضاصقلا ىف ةلث املا وهو نيتحتمب دو اب <f ىأ ( رجحااب داقأ نم باب ( هإوق

 ىنممثاكلا ةياور ف 6 معما یا اسار تراشاف 00 هلوقو 3 أمي رق وشم هرم مدقق دقو ةيراجلاو ىدوولا ةصق

 اهنم دافتسإ ةدرفم ةراشإ تراشأ امآ دارااو ¢ همدم ام ریس ی امهالكو ةيناتحشا لدب نونلاب € معأ نأ 2

 معز تل ۳1 تطأ ول ملم دات بام

 مل 5 . ۲

 ني راذنلا ريخ ومف ليتق 4 لتف نم بيس - ۸
 اولاف ةهارخ نآ هرب ره یا نی هملس یآ نع ی نع ”نابيش الح ميل وأ اشا — ۸۰

 كم حف ما هنأ ةريره وبآ انا دح » ةه س وبأ الح یح دز برع الح ءاجر 34 نا دبع لاقو « ۰۰ الحر

 ةكم نع سبح هلا نإ : لاقن شب هللا لودر ماقف « ةيلهاجلا ىف مه ليققب ثيل ىب نم الجر ةعازخ تاققا

 ىل تح اهنإو الأ « ىدعب نم ددال لحن الو« ىلوق دحأل لوت مل اهنإو الأ . نينهؤااو هلو مهيلع اسو ليفلا

 الا اًبتامقاس طقتاي الو ءاهثرجش "دضمب الو «اهكوش یت ال : مارح وذه ىتعاس اهنإو الأ ءراهن نم ةعاس

 رداش وبأ هل لاقي نيلا لعأ نم”لجر ماقف . داقي نأ امإو ی دوی نأ امإ نیرظنا ریخیورف لر 4 لت نمو . دشنُم

 ۳ اقف شرف نم ل ماق 7 3 هاش یال اوبتك | ۰ لب نا لود لاقف . هللا لوسراب ىل'بتكأ . لاق

 هللا ديبع همباتو . « رخذالا الإ : ب هللا "لوسر لاقف « انروبقو انتووب ىف هل اعاف رخزإلا الإ فا لوسراب

 ليتقا لهأ دات نأ اهإ : هللا ديبع لاقو . لا : 3 فأ نع مهمغدب لاثو ٠ لبفا ىف نابيش نع

 : لة اع ا یر سابع نبا نعد دهاجم نع ورم نع نایذس افت لح دیس نب ةبينق" ازم تم ۸۱

 (ىلتقلا ىف صا مةلا ياع بةك ) ةمألا هذ هللا لاقف «ةي لا مییف نكست مل و صاصق لیئارس| ینب ىف تناك
 ا و ی اللا یهق 1 E A Ne ف

 عابت اف )لاق ¢ ديما ل ةي دلا لوقي نأ وفملاف سابع نا لاق ) ۰ ۰ ۶ی هوخآ نم هل نع نف رل ةيالا هذه ىلإ

 «ناسحاب دوو فورعع بلطي نأ 4 فورعلاپ

 5 رایتخالا نإ لآ نا ةو هرهاظو 5 ربخلا ظل مجر ) ن رظالا ريخ وبا لمس 4 لك نم باب ( هلوق

 ةمجولا دوه ردفاا اذمو ۰ لئاقلا اضر كلذ ف طرشي الو لوتقاا ءايلوأ ىلإ عجار صاصتفالا وأ ةيدلإ ذأ

 یآ 14 ءى هيخأ نم هل ىو نف 0 لات هلوق ریست هيف ىذلا سابع نا ثیدعت ةرب ره یا شر دح بقع مث نمو

 لريقب وةلا سايد نبأ رسف دقو . ةيدلاب ةملاطلا ىف ىأ 14 فررعااب عاب م ةيداا: هنم یضرو همد هل كرت

 ريغ ةيدلا لتاشلا ترا او اضيأو 6 صاص]لا باط م نيذلا ءایل والا ىلا عجار ةيدلا لوبكو « دمملا ف ةيدلأ



 تايدلا باتک - ہپ ۲۰۵

 ةيدلا ذغأب لرتفاا ءایلوآ ىضر اذاف € مسفنأ اولتنت الو إل ىلاعت هلرق مومعل هسفن ءايحأي رومأم هنآل ءاضر

 نأ ىلإ ةراشإ 6 عبد نم فیفخت كلذ إل ىلاعت هلوق ىتمم : لاطب نبا لاق « كلذ نم عتب نأ لئاقلا نكي ل هل

 اذإ ةيدلا فأ ةيعورش« ةمالا هذه نع ها فف « امم صاصقلا ناک لب ليئارسإ ینب ىف نكي مل ةيدلا ذخأ

 نوع هاور نم رثكاللا اذك ( ةر ره ىنأ نع ) هلوق : لوألا « نيثيدح بابلا ف ركذ مث . لوتقاا ءايلوأ ىضر

 .یر دی٣ نإ ىحي اور نم وهو ءال رم قاسنلا ةاور ىف عقوو « امهريغو نيديحصأا ىف ريثك ىنأ نب ی

 نب برح قيراط ىلإ لوحت اذك ( ءاجر نب هللا دبع لاتو « الجر اولتف ةعازغ نأ ) هلوق . ةذاش ىهو ىعاذوألا

 وهو نابیش ظفا مدت دقو ؛ بر ظفل ىلع انه ثيدحلا قاسو « نيقب رطلا ىف ريثك ىبأ نبأ وهو یح نع دادش

 « هن ىفاريسلا ىلع نب ماده قيرط نم ین اماصو هذه ءاجر نب هللا دبع قيرطو « للعلا باتک ىف نحرلا ديغ نبا

 دنا عيمج ىف ثیدحتا اب اهريهم ةمل ىلأ نع يح نع یعازو لا نع لسم نب ديل ولا قيرط نم ةطقلاا ىف مدقنو

 (ةيلهاجلا ىف مهل لیتفب ثيل ینب نم الجر ةعازخ یادق ) لوق . ناشاا ريمض هنأ ىف ءاحلا ( كم عتن مام هنأ ) هلوق

 ثردحلا رك ذف اك مرح هللا نا » لات لب یا نأ حی رش ىفأ نم یرقلا دیس نع بئذ ىلأ نبا ةياور ىف عقو

 نع قحسا نبا ةءاور ىف كلذ ومن عفو « هلقاع ىتاو « ليذه نم لجرلا اذه ماتق ةعازخ رشعم سنا مث هیفو

 مدفتا ةعازش امأف « جحلا باتک نم دملا ءازج باوبأ نم ۽ مرحلا رجش دضعبال باب و ىف هتدروآ ا ىرقملا

 ةكردم نب ةعزخ نب ةنانک نب ركب نإ ثريا ىلا نويسني ةروبثم ةليبقف ثيل ونب اما و۰ شیرق بقانم لوا ىف مسن

 لیذه تناکو « رضم نب ساب نإ ةكردم ونپ هو ليذه ىلإ نوبسنپ ةريبك ةلبقز لیذم امأو « رضم نب سالا نا

 اجفاوک-و ةك٠ ىلع اوبلغ !وناكسف ةعارخ امأو , مرا نم نيجراع اهرهاوظ ىف اوناكو کم ناك نم رکبو

 ءافلح ةعازش تناکو « ةيلهاجلا ىف ةرهاظ ةوادع ركب یف! نيب و منيب تناكر  اهرهاظ ىف اوراصف اهنم اوجرخأ مم

 باتک نم هه حتف لو ىف هنایب مدقن اک شيرق ءافاح ركب ونب ناكو , ب ىنلا دبع ىلإ فاثم دع نب مشاه ىنب

 مهم لرتقملا نأو« ىعازخلا هيمأ نبا نیتم ۸٩> شارع ةءارخ نم لئاذلا مسا نأ معلا باک یف تركذ دقو « ىزاغملا

 قحس) نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيآر مث « لئاقلا اذكو مو مل ثيل ىنب نم لوتقملا نأ و رحآ همسا ناكةيلهاجلا ىف

 هموق نه لجز نع یلسالا دشت ىبأ نب ديعس ىنثدح » ىزاغملا ف قحسا نا لاق : همئم هسا لوتقلا ىعازلا نأ

 ,دسآلا لثم ر وئیف هب اوحاص ءىش ممقرط اذاف طغ مان اذإ ناکو ًاعاجش ناک رهآ 4 لاقي لجر انعم ناك : لات

 ناف رظنأ یت- اولجمنال : ةلمهملا نيملاو ةلثلا ءاثلاب وهو غوثألا نبا مهل لاقف ةيلهاجلا ىف ليفه نم موق مازنف

 ىلع ادراغأو لتقف هردص ىف فيلا عضو ىت> هيلا یثف رحأ طيطغ از عمتساف « مهلا ليدس الف مف رحآ ناك

 هعازخ هتأرف , هکرش لع وهو ةكم لعد ىتح یلدا عو الا نبا ىتآ حفلا موي نم دخلا ناكو حفلا ماع ناك الف « یا

 لی هللا ل وسر لاقف « الیتف عقوف هنطب ىف فيسلاب هئعطف لجرلا نع !وجرفأ لاقف ةيمأ نب شارخ ليفأف هوفرعف

 نب رح رلا دبه ینئدحو و قدسإ نبا لاق « هنیدال البتق متلتف دل و « لتقلا نم كيديأ اوعفرا ةعارخ رشممايو

 هبيعي « لاتقا اشارخ نا : لاق ةيمأ نب شارخ منم ام ب ىنلا خلب ۱۸: لاق بوسلا نب ديعس نع ىللسألا ةلمرح

 امتأدكف ثيل ىنب نم لوتقلا ةصق امأو « ىلذحلا ةمق اذن « مدقن اک ىمارخلا عرش 5 آ ثيدح ركذ مث . كلذب

 هادو لمت لوأ نأ ینغاب لاقو « عادالا نب بدنچ هجا ثيأ ىف ری« لوتقملا نأ ماده نبا ركذ دقو « ىرخأ



 ۰۷ ٩۸۸۱ - 1۸۸۰ تی دلا

 پدنچ همسأ نأ ىدقاولا ركذ نکا ففان ةلاع هادوف بهك وذ هلق مادالا نإ بداج متفلا مو للي هللا لوسر

 ةدحاو 2صقلا نأ ربظف « هلئقف شارع ءا+ هيلع شيجتسي جرغ ىلسألا بجعالا ن بدنج هآرف , علدالا نبا
 نأ « ةعرخ نب ىلع ىفأ دئاوف » نه ثلاثلا ءزجلا رخآ ىف تيأرو « سکملاپ وأ ثا ینب فااح ًایاذه ناك هلماف
 ( ی هلا لوسر ماقف ) هلوق ٠ لعأ هقاو شارخ بقل الاله لعلف تبث ناف. ا لاله لتاقلا ىعارخلا مسا
 کم نع سبح هللا نإ ) هلو ۰ « بطخ هتل حار بکرف كلذب هلي ی لا ريخ أف لما ىف اهلا راثملا نايم 5 ق

 قحسا نبا اهفاس ةروبشم یهو ةعبحلا ةصق ىلا ةككم نع هسبح راشأو ؛ رورشاا ناويحلا مسا ءافلاب ( ليفلا
 املا جلاب سانلا مزلأو ةسينک ىن انار ناكو نولا ىلع بلغ امل ىشبحلا ةهربأ نأ هفاس ام دات و « ةطوسإم
 شيج ىف زپجتف « ةيمکسلا بيرخت ىلع مزءو ةهربأ بطنف « بروف طوفت و ةبجحلا لغت برمأا ضعإ دعمأ
 بلطف « ةئيملا لیمج ناكو همظعأف بلطملا دع هيلا جرخ كم نم برق الف. ایظع اليف همم بحصتسا و في 31
 لاقف هيف تشج ینلا رمالا ىف الإ ىنلأ ال كنأ ثذاظ دفا : لاتو هتمه رصقتساف تت هل البإ هیاع درب نأ هنم
 هللا لسراو « هفاوزجدو كرف لیفا !اوءدقف هشوبج ةهربأ مدقتو « هلبا هيلا داعأف « هيمي أبر تيبلا اذه نإ
 الإ دحأ میتم قري لا مولع اهوقلاف هراقنم ىف رجحو هيلجر ىف نیرج> راج>آ ةئالث دحاو لك عم ًاریط مولع
 وهو حافصلا اولزن ىتح لبفلا باوع] ءاجو لاق ضا يا نع ةمركغ نع نح دنا ةن ودرم نأ جرخآ و, 0

 هللا عيب اذه نإ : لاقف بلطملا دبع مان اف « نمیلا قيرط ةرج نم کم جراخ عضوم ةلدب» مث ءاف مث ةلءبملا یک
 لیباب لا رياملا هللا اعدف . رخأ الإ میایف نوهدقب ال اوناكف « همده تح عجرت ال اول ۰ ا هيلع طاب مل

 الإ 0 مهنم دحأ كمال ناكف . کلا هئذخأ الإ دحأ مهن» تب اف « م تهر مهتذاح الف ءادوس ةراجح اهاطعأف
 ضرأب ىردجلاو ءايصحلا تءقرام لوأ نأ تادح : لاق ةبتع نب بوةءي ىنثدح » قحس] نبا لاق + طناست
 نسوءز اهل حبلا نم تجرخ ارضخ اريط تناك اهنأ ةمركع نغ حح دنسب يربط دنعو « ذمو نم برعلا
 رحبلا نم اهأشنأ أ ريط ماع هللا تعب : یوق دنسب ريم نب ديبع قب رط نه متاح ىبأ نالو . عابس سوءرك

 ر 2 باب » ىف الصفم هنايب مدقت (غا ىلإق دحال لحت مل املاو ) هلو . مدقتام وحن رك ذف . فوطاطخلا لاثمأك
 هلوأ ماب ( طقتلي الو ) هلوق . « مرا رجش دضمي ال باب و ىف هلبق امفو ديصلا Et لاتقلا
 حضاو وهو « دشنم الاد هرخآ نو هلرأ حتفب انه ىنيمشكلل عقوو ( دشنا الا ) هرخآ ىفو ل وبجلا ءائيلا ىلع

 مدقت ( نيرظنلا يخي ومف ) هلوق . لتقاا كلذب الیتق راصف يح ناك بيرق هل لق نم ىأ ( ليتق هل لتق نمد ) هلۆق
 امتإو هل رايتخا ال لوتفملا نآل هرهاظ ىلع هلح نكمب الو رصتع وهو « نيرظنلا ريخي ورف لتف نمو » ظفاب معلا ىف
 امو وفعب نأ اماف و ىعازوألا قبرط نم ىذمرت ةي ةياود ىف عقوو « ىبناطخلا كلذ وحن ىلا راش أ دقو هيلول رايتخالا
 ۱ دعب لمتق 4 لتق نف » حب رش 2 ىبأ ی ثريدح ىف هدنع نأ هدي وب و « نيتداورلا نيب امج ةيدلا ىلع وفعلا دا راا و« 2 نآ

 رخآ هچو نم ىذمرتل هقلدو هجام ناو دواد یالو « ةيدلا اوذخأي وأ اولتق 1 نأ اما : نير ريخ نيب ها وا

 دارآ ناف ةيدلا ذخأي نآ اماو « ودي نأ املو « صتقي نأ اما ثالث ىدا راع هناف  ظفلب حیرش یآ نر
 له رايخلا قحتس نمیف فالتخالا رکذاسو « ةيدلا وأ صاصقا ىلع ةدايز دارآ نا ىأ « هيدي ىلد اوذغ ةعبا 1

 « ةيدلاو صا مةلا زيإ ري مدلا ىلو 00 هم دا قو . هذعب ىذلا فر دا حوت ىف لوتماا لو وآ ل اقا وه
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 أضرب الا بحيال كلام نعو « كلذ ىلا رثك آلا بهذف ؟ هتباجا لئاقاا ىلع بح له ةدلا راتغا اذا فائغاو

 نكي ملالفط وأ ابئاغ مهضمب ناك ولف , لوتفلا ةئروب قاعتی ىلا نأب « هل لف نمو » هلوقب لدتساو « لئافلا

 وأ لنافا ىطمي ىأ واولا نوک ( یدو نأ امل ) هلوق . بئاذلا مدقيو لفطلا غلبي یتح صاصقلا نيفابال

 نأ امإ م لدب « لقب نأ اما ظفلب معلا ىف عقوو ء هب لقي ىأ ( داغ, نأ اماو ) ةيدلا لوتقملا ءايلوال م ژایلرا

 قو « واولا لدب ءافلاب « یدفب نأ ام ه ةطقألا ىف ىعازوألا ةاور قو . ةيدلا لقملاو « هاش وهو « یدو

 «ىدافي وأ ىدري نأ اما, ىرخأ ةياور ىف نأ ید وادلا نع نينا نيل لقن و . ةيدلا ىأ «ىطعي نأ اماو و ةخسأ

 نوكي نأ لهتحاو فاقثاب ناك ولو . ةيدلا ركذ مدقتل ةدئاف هل نكي مل ءافلاب ناك ول هل حیحم ريغ هناب هبقعتو

 « داقي وأ یدوی نأ ام و ةياورلا حی و لاق ءددمتلا مدع لصالا و امیر اداقي یا ةينثتلاب ارك دل نايلو لوتقالا

 و 2 كلذب بطغ 22 هنال مرل اب صاصقلا عاقیا زاوج ثيدحلا قو . صتقي نا همدقن نا ىداقي حصي اماو

 نا لما نم لجر مان ( هلوق . هيفام قدس دقو ىذلاب لا لثة: لاق نم همومعب كس و مولا ريغب هدب

 وه لاتو هطاغو هرخآ ىف ءاتب اس قطن مهضءإ نأ نالا کحو «ملعلا ىف ه-رش عم هطبض مدقت ( ءاش وا هل لاقي

 الإ هللا لوسراب : لأقأ شبرق نم لجر ماق مث ) هلوق . نملا ىلإ ىرسك مه نيذلا سرفآ ناسرف نم ىمراف

 ق رخذالاب و 3 ميرحتب قاعتلا فبدلا ةيقب حرشو بلطاا دبع نب سايعاا هنأ و ها تاب مد ( رخذالا

 ىأ ) لوفلا ف ناریش نع ) هلوق . یموم نبأ ىنعي ) هللا دمبع همر ات و ( هلوق ۰ جا باک نم ةروك ذلا باوالا

 . هقب رط نم سم حی ىف ةلوصوه ةروكذملا هللا دوبد ةيارورو ؛ ءافلاب ل.فلا ىف ی نع دادش نب برح عبات

 ثيدحلا اذسم هنع هتاور ىف ميعأ ىنأ نء مزج ىلهذلا یک نب دم وه ( لعفاا من ىبأ نع مرضعإ لاقو ( هلوق

 لمآ داش نا ام هللا مد لاقو هلوق ۰ ملعلا پاک ىف مق ۴ كدا اب 4:۶ هاورف یراخبلا اماو € لتقل « ظفأب

 دئسلاب نحرلا دبع نب نابیش نع های هتياررو « روکذاا یسوم نا وه هللأ دیبعو ٠ مراد مل ذخب ىأ ( لوكفلا

 «ليتفلا لهأ داقب نأ امإو ةيدلا ىطمي نأ ام » هظفاو هتنبب اک سم حيت ىف ةلوضوم هنه هتياورو « روكذملا

 دقو ( دهاج نع ) هلوق ٠ رانید نبا وه ( ورع نع) هلوق « فا ثيدحلا . ءداقي نا اما ١ هوا نایب وهو

 (امهنع هللا ىذر سابع نا نع) لوق «ادها# مع ورع اند نايفس نع » یدیدلا ند ةرقيلا ريسفت ىف مدت

 « وربع ىف سائلا تلا نم وهو دانید نب وربع نع ةنييع نبأ هلصو اذه « سايه نأ تموس و ىد.ملا ةياور ىف

 ( صاضقلا لیئارما ىفب ىف تناك) هلوق ۰ یاسنا هجرخآ سايع نبا هيف رکذب لف ورمع نع ربع نب ءاقرو هاودو

 ج( صاصالا لیثارسا ی یف ناک » نامفس ند ید ا باور قو « ةنييع نب نامفس نع ةبيتق اور نم انهاذك

 هذ هللا لاقف ) هلوق . ةاراسملاو املا وهو صاصقلا ىنمم رابتعاب ثنأ هنأنكو « «جوأ وهو ريس تلا ىف مدقت

 ءةبيتق ةياور ىف عفو اذك : تاق . ( ءىش هيخأ نم هل ىنع نف ةيآلا هذه ىلإ ىلتقلا ف صاصقلا يلع بتک ةمآلا

 عقوو « ءىش هيخأ نم هل ىفع نف هلرة ىلإ » یسباقلاو نا ةباور ىف انه عقوو . رک لاو رذ ىبأ دنع انه عقود

 . « داراا روظي اذهبو « الا هذه ىف هلوق ىلإ » جرختسملا ىف می وبأ هقيرط نمو هدنسم ىف رع فأ نبا ةاور ىف

 نم ىليعامسالا هجرخا دقو « كلذك سیار اهب أديل ةيآلا ىلت ةيآ ف ( ىفع نف ) هوة نأ موي لر الإو

 ةياور ىف عقوو « هل ىنع نف ینالاب ىثنالاو ىلا أرقف , ىل: ىف هلوت دعب لاقف نامفس نع هريغو بيرك ىفأ ةاور



 اضيأ هيف دازو ( کبر نم فيفا كل 2 هلوق ریست هرخآ ف دازو الا نم ائه فذح ام ةروك ذلا یدیطا

 قامتی : ليقف ةيالا هذه ىف باذعلا ريسفت ىف فلتخا دقو . ةيدلا لوبق دعب لتق ىأ 6 یدتعا نف ) هلوق ريسفت

 الو لتنلا مح ىدسلاو ةداتفو ةمركع نعو « روبه لوق اذهو ءادتبا لتق نا وبف ايندلا ف اماو ةرخالاب

 قو دراد وبأ هجرخأ «ةيدلا ذخأ دعب لتق نمع رفعأ ال » همفر راج ثيدح هفر . ةيدلا زخا نم لولا نكمل

 سما نا ۱ ةدنا لا ةيآب ةةوسنم تسيل ةيألا هذه نأ ىلإ ساء نبأ بهذ : دبع وبأ لات « عاطقنا هدم

 رارح الا سفن سفنلاب دارلا نأو ةرقبلا بال ةرسفم ةدئاملا ةيا نأ یار هنأكو « نانک امه لب € سفثلاب ٠

 ةئفاكما سفنلاب سفنلا ىف دارملا ليعام“) لاقو . رارحألا نرد ةبواستم مهن ناف ءاف لا نرد مهاناو مروكذ

 ةيآلا ىف هلوف هئيب و لا , دودلا ةلمج نم اصاصق لتقلار تاتا داجي مل ادم فذق ول را نال دودحلا یف ىرخالل

 . همدب قدصتو نأ هل سیا دبعلا نال رفاكلا و ديلا جرخم انه نف (4 ةرافك وهف هب قدصت نفصاصق حورجلاو )

 هلو نآ لع لدي نما. نب ۱ مالک لص# : تاق . هنعا ردكم الو اقدم یمسٍ ال رفاکساا نالو <« ه> رګ الو

 هذه نع فذ « اقلطد ( سةالاب سفنلا نا ) هاررثلا ىف ليئارسا ىنب ىلع ىأ € ایف ماع انيتكو ) ىلاعت

 ةجحال ذی , رجلا ىف رحلاب هصرهختب و صاصقلا نم ءايلوالا نم امنع نا لتقلا نع الدب ةيدلا ةيعو رشم ةمالا

 ىف دري ام هنم كتب اه انابق نم عرش نال ء رفاكلاب لساا و دبعل اب رحلا لتق ىف اهب كسم نمل ةدئاملا ةيآ ىف

 تزاتما كلذ تبث نإف . طقف ةيدلا اف ناك هناو صاصق امف نكي مل ىسيع ةعيرش نآ ليق دقو « هفل اخ ام انعرش

 وأ دوقآ ىف ريخلا نأ ىلع ةب لدتساو « ط.رفت الو طارفإ ال ىطسو تناكف نی رمالا تج انأب مالسالا ةميرش

 صاصقلا رهاظ نال « نايب ىلا جات يالا ىف وفعلا نأب ىباطخلا هررقو , رربمما لوف وهو لولا وه ةيدلا ذأ

 عابتالا ةيدلا قد: سم ىلعف ةيدلا ىلا صاصقا نم هنع ىنع نم نأ ینماا نكل ء رخالا ىلع امدحأل ةعبت ال نأ

 نأ ىلا ةفيتح وبأو ىروثلاو كلام بهذو « ناسحاب ةيدلا عفد وهو ءادالا لئاقلا ىلعو ةبااطما وهو فورمملاب

 عقلي ىمنلا لافف هتمع عيبرلا ةصق ىف سذ ثيدح م ةجحلاو : یراداعا لاق « لئئاقلا ةيدلا وأ صاص2) ىف رارخلا

 ماحال زوج ال ذا زالو یہا ماع لولا رايخلا ناك ولو « ريخي لو صاصتلاب مك هناف « صاصنتلا هللا باذک »

 نأ بجو صامقأاب مح الف , اهدحآ ىف هل قحلا نأب هلمب نأ لبق نم اهدحأب نيئيش دحآ هل تبث نا حتی نأ
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 نأب بقعتو , ةدلا مرعي نأ قاجلا ىض رب نأ طرشب ريع لوتقالا لو یا < نب راظنلا ريفع وهف » هلوق هيلع لمح

 لزت هللا باتك نأ لعاف دوقلا دمعلا ىف هيلع ىئجلا ءايل وأ بلط دنع عقو اما « صاصنلا هللا باتك» 2 هلوق

 مهناب اضيأ ىواحالا جّتحاو  نايبلا ريخ أت نم هاعدا ام هيف سيلو هلا بمجا دوقلا بلاط اذإ هيلع ىنجلا نأ ىلع

 ذخؤي الو كلذ ىلد بمال لئاقلا نأ كلتقأ ال نأ ىلع اذك ىنيطعت نأ تیدو لناقل لات ول ىلولا نأ ىلع اومجأ

 نأ « نب رظالا ري ومف د هلوق نم دافتسإ : هريغو بلبل لاقو . هسفن مد نقع نأ هيلع بج ناك ناو اهرک ةئم

 لدیام هيف سیا و « كلذ ىف ىلوالا مابا ىلولا ىلعو صتقا ءاش ناو كلذ لبق ءاش نإ لام ىلع وفعلا ىف لس اذا ىلولا

 ليقو « هتم لدب ةدلاو دوةأ دمعلا لاق ىف بجاولا نأ ىلع ةالاب لدتساو « ةيدلا لذب ىلع لئاقلا هارك | ىلع

 ليقف ةيالا لور" بج ف فاتخاو < لوالا اهیحآ یعفادا بهذم ىف اذكو ؛ ءايلعال نال وف امهو « رای بجاولا

 ممد لاق اذإو روم ريغ ما نم نو جوز اون اکا فرش ىف ۳ ىلع لواء ایه ال نک پرعا زا نی, ىف تاز

 یرابلا حتت NYE «٠ ۲۷ - م
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 ىح نب حلاص نب ىلع قب رط نم دواد وبأ جرخأو ‹ ىبعشأا نع ىربطلا هجرخأ الجر اهب اولتف ةأرها وأ ارحب اولثق فيه
 لتف اذإ ناکف ‹ ةظب رق نو فرشأ ريضالا ناكو ريذالاو ةظر رق ناك : لات سايع نا نع ةمرکع ند برح نب كام نع

 الف «رمثلا نم قسو ةئامم ىدوي ةظيرق نم الجر ريضنلا نم لجر لتف اذاو هب لتف ريضالا نم الجر ةظررق نملجر

 ۰ یبا :i و ائنيب اولاقف « هلثقن انا هومفدا اولاقف ةظررف نم الجر ريضتلا نم لجد لق علل ىبنلا ثعب

 (نوغبي ةيلهاجلا كذا ) تلزت مث ء سفتلاب ضنا : طسقلاو (طسقلاب مهنيب عحاف تکح ناو تازتف هوتأف

 یخ عضوم لا هب ريصي ىح اصخش حدخ نأ وهو ةليغ ناکو لو دملا لتف ىف ةيدلا ذخأ زاوچ ىلع رو ملا هب لدت-ا و

 ىلع اذهو « هند وفعا ءابل والا سيل و ناطلسلا ىلا هيف رمالا ناف براعحناب كلام هقحاأو , ةيک اهل افالخ « هلتقیف

 ناك الوأتم لتف نم نأ هيفو « عيونتلل ال يختل ةب الا ف ءوأ و ناو مامالا ءآر اذا لتقلا براعما دح نأ ىف هلصا
 ىلا ًاجتا نم لق ىلد ةيكلاملا ضعب هب لدتساو «هلفاع یا , لپ هوقل ةيدلا بوجو ىف أطخ لتق نم مح هک-

 ى هلاق يقلب هنأ ةلالدلا هجوو « هنم جورخلا ىلا أولي لب مرحلا ىف لتقيال لاق نا افالخ ادمع لتقب نأ دعب مرحلا

 ناف مرحلا ةمرح نم ركذام هضراءإ الو ؛ ادع لتق نويف عورشم دوقلا نأو « مرحلا ىف لوتقملا ةعازخ ليتق ةصق

 نم «یث مدقت دآو , هللا تامرح میظمن ةلمج نم هب ى اجلا ىلع دحلا ةماقا و « هللا مرحام ميرحتب هميظعت هپ دارا

 ۱ جملا باتک نه اهن آ هيلا ترشأ ىذلا عض وملا ىف اذه

 "قح ریذب یر مد بلط نم اپ - ٩

 نا نع » ريج نب عفان اندح نيسح يبأ نب هللا دبع نع بیش انربخأ نادا وبأ اش  هددع

 « ةياهاجلا مس مالسالا ىف قب و « مرا ىف دحام : ةثالث هلا ىلإ سانلا ضذیآ : لاق اش ىلا "نأ سابع

 ۱ «هّمد تیره "قد ریغب ریرما مد بلطمو
 ها دبع وه ( نیس> ىبأ نب هقا دبع ند ) هو . هکح نایب ىأ ( قح ريغب ءیرما مد بلط نم باب ) هلق

 اذکو ةر ىلأ نب بيعش ةخ مف ىف ىتاربطأا دن دنسلا اذه ىف هيبأ رکذ یبثو « هدج ىلإ بس نهرلا دبع نبا

 هلئمو ذأش وهو لاق ءضخبلا نم لءفأ وه ( ضغبأ ) هلوق ٠ مد نا ىأ ريبج نب عفانو « مما ىبأ جرختسم ىف

 دارحلا : هريغو بارلا لاق « یتالثآ لف ىف تامل اذك نم لمنآ لاق, اماو لاق « رقتفا اذإ مدعلا نم مدعا

 نم هللا ىلا ضفبآ كرشلاف الو < مشابكلا ريكأ و هلوةك و بف « هلا ىلإ ىصاعملا لما ضخبأ مهنأ ئاللا الو

 ؛ دصالا نع لودلا داحاالاو « قلا نع لئالا وه دحاملا لصأ ( مرحلا ىف دحام ) هلوق . یصاملا حیمج

 نيدلا ند جراخا 2.هتس» فرعلا ف ةذرضا هذه نأ باوجلاو , قلا نه لئام ةريذ هلا بكت ص نأب لکاسا و

 ؛ةفصلا توبنب یحشم ةيمسالا لعاب هداريإ ليقو « ابدظد ىلا ةداشإ كلذ ىف ناك ةي هع» بكت را نم هب فو اذاف

 « مارحلا ییپلا لدتس» رابکسا دع ىف اي رق مدقن دتو « باذلا ماقغ ىلا ةداشا كلذ نوکسیف بن ريكسنتاا مث

 نأ الا « هيلد بكف ةثيسب م لجد نهام و لق دوءس٠ نبا نع ةرم نه ىدسلا نع ہری هت ىف ىروثلا جرخأو

 دقو « حی داس اذهو « ملا باذع نم هللا هقاذأ الا مارحا تيبلاب الجر لتفي نأ نيبأ فد مث ول الجر

 ۳ ةممش نغ نو راه 4 فاز ند و هجرخأ ةوقو» 4 هب ور 4 کو. م هدار ی دساا نآ رمش ركذ
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 مرحلا ىف ةريخملا لءف نأ ثر دلا قابس رهاظو 0 امرقو» ىدسلا نع رهآ نب ظايسأ قبرط نم ىربطلا هج رخأو ۱

 قادس نم كلذ دخوب دقو 3 ةريکساا لعف داحلالاب داراا نأ نیعنشف لکشم رهو« هريغ ف ةرييكسلا لع ند دشأ

 نیونتلاو « هماودو دالالا توبث ديفب ةنآلا ( لظب دادلاب هيف دري نمو هلوق ىف ةبعالا ةلمللاب نايئالا ناف ةيألا
 ذنع قحلا هل نوكي ىأ ( ةيلهاجلا ةنس مالسالا ىف غتبمو ) هلوق . ماعأ هللاو اهظد هداحلا نوكي نم ىأ ميظعتل
 ةريس ءاقب ددر نم داراا ليقو « هيبرق وأ هالو وأ هدلا وک ةكراشم هيف هل ن وكس ال نم هريغ نم هماط.ف صخش

 ذأ نم هنودمتمي ةيلهاجلا لا ناکام عيمج معي سج مما ةيلهاجلا ةنسو . اهذیفنت وأ اهتعاشا وأ ةيلهاجلا

 هكرتب مالسالا ءاجأم همه دارااو 0 هلودقتمب آوناك ام كذب قحتليو 0 كلذ رو و هفلحم فیلحلاو ہرا راجا

 سان] یتعآ نأ » هعفر حرش یا ثید> نم یناعقرادلا و یاربطآ جرخأ دقو « كلذ ريغو ةئابكسلاو ةريطااك

 ۰ ثردحلا اذه ف هياهاجلا س ۹ رمق نأ نكميف ۰ مالسالا ىف ةيلهأاجلا مدب بلط وأ 1 6 ريغ ل ند هّقأ ىلع

 لاقو . بلطلا ىف غلابی نم دارااو « تحغدأو ءاط هاتلا تادب أف بلطا نم لعتفم ديددتااب ( باطمو ) هلوق
 مزايا باطلا ركذ وأ « باطلا درج ال بولطا] هيلع بت رتلا بلطلا دارلاو « بلطلل فاك-ملا ینملا : یامرک-ا

 ببس ىلد ثيدحلا اذه تفقو : ( هيبذت ) . قافرلا باتک ىف « ةنسحم مث نم د ثید> ىلع مالک دا ىف كلذ ىف ثحبلا

 لجر لاق : لاق ليزا ل ءاطق نع ىرهزلا نع رائيذ ن ورمع قيرط ند« ةيش نب رمعأ 9 باتكد ف تأرقف

 : ةلالث نم هللا ىلع ىتعأ ادحأ دا امو » لاو ل ىجا نأ امفو ةصقلا ركذف“ حتفلا ةوزغ ىف ىنعي ةفل درااب

 یرهرلا نع رم 34 ورع نو نوه قبرط نهو « ةياهاجلا £ لجدب له وأ هو ريغ لثف وآ مرحلا ف لمف لجر

 «ةياهاجلا لوحذب بلطو » هيف لاتو هون ركذف « هقا ىلع سانلا أرجأ نا د هظفاو

 تولا دعب أطخلا ىف وفعلا اپ 4

 نوک رشلا مزه ةشئاع ن“ » هيبأ نع ماشه نع رز نب ع ایئدح ار یآ 1 "ةورف شی — ۳

 ماشه نع - "یا اولا نمي - ابراز یبا نب یی ناورم وبآ اندح برح نب لح ىنئدحو Os دحأ موب

 تمجرف «کا رخآ هللا دابعاب : سانلا ىف دحأ موي سيابإ حرص : تلاق اهنع هللا ىذر ةشأاع نع 9 ةورع نع

 دقو : لاق ٠ کا ا تفغ : ةفيذح لاقف « هولنقف « ۱ يأ : ةفيذح لاقف « نامل اولی ۳ مثارخأ لع مال وآ

 « فئاطلاب وقت یح موق مهم مرا ناک
 ماو « لخدي نأ لمحو « لاحم هن ال لوتقلا وفع ال ىلولا وفع ىأ (توملا دعب أطخلا ىف وفا باب ) هلوق

 نیہ شاء و هال , را هوة رې مل تام مث لو"قلا مع ولذ] « هژ الإ ,رثأ ررظرال هال تواا دول ۶ هد

 كلذ لبق امأو « لوتلا توم دعب نوكي امنإ ىلولا وفع نأ یلدا وعچا : لاط, نيا لاقو « هثع وفعي هل ءىث ال نآ
 بلط ىف لواقملا ماقم ماقال ىلولا نأ دورا ةجحو . ليتقأ وة اراذأ مآ ره ظا لما فال . لوتفلل وفعلاف
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 ةورغ نأ ةداتق لس ص نم ةبيش ىل ۱ نب ركب و 1 ج رخأ دقو« ىلوأ ليصالل كلذ ناك وفعلا هل لمج اذاف هقحتسإ ام

 هلوق . هوفد 2 ىلا زاجأف تو٤ نأ لبق هلئاق نع افع لتفف ممسب یرف مالسالا ىلإ هموت اعد ال دوهسم نبا

 ءارغملا ىبا نبا وه ءاغب (ةورف انثدح) ٠ یی ردقلا اذه طقس (دحأ موي نوكرشاا مزه ةشئاع نع هببأ نع) هلو

 كلذکس یا و ءاوس نيتياورلا نأ هرهاظ راصف رخألا دنسلا لإ لوحو دذ ٠ ىاثلا دنسلا ىف ايركذ ىلأ نب ىعو
 ايسان ثنح نم باب » ىف مدقتف روسم نب ىلع ظفا امأو « هظفل ىلع انه نتلا قاسو « یناسفلا ىح نب ىح وه «
 مكل هقا رفغ ةفيذح لاقف ) هلوق . دحأ ةورغ ىف هيلع مالكسلا ىف كلذ تذيب دقو . روذنلاو نام لا باتک نم (

 توفع « ملا هللا رفغ د هلوق ىنءم نال « رطح نم ىلع تيجو هتيد نإ لاق نم ةب لدتسا  : fieالإ رفسال وهو

 لات یرهزلا نع یعازو الا نو نتسلا ىف ىرازفلا قدسا وأ ج رسخآ دقو . هب بلاط نأ هل قدتسا ءىث نع

 ىلا تغليف « نيمحارلا محرأ وهو کل هللا رفغب ةفيذح لاقف « هولتق ىح دحأ مو ةفيلح قاب نولسلا اطا,

 ريخ ةيقب اهنم ةفيذح ىف لزب لف » هلرق لح نم لوق درت ةدايزلا هذهو « هدذع نم ءادوو اريخ هدنع هدا رف مب «

 بحملا ىلع بقمآلا اضيأ اهنم نويو « ايسا ثنح نم باب د ف هيلع درلا تحضوأ دقو « هيبأ ىلع نزحلا له

 نأب باجيف « حيرمب سیل و نامنعلا نع وفعلا ىلع « ما هللا رفغ د ةغيذح لوق ىراخبلا لمح : لاق ثيح یربطلا

 هيلا بهذام دی وب هناف هطرش ىلع سیا ناک ناو ًاعرص درو ام ىلا رص ريغ وه ىذلا اذ راشأ یراخباا

 ربرحتف أطخ تموم لق نمو . أطخالإ مو« لتتی نأ نما ناك امو ) ىلاعت هللا لوق تسيسصإب - ٩

 0 ةنموم ةبق ر رحتف نمؤ٠ وهو کد ودع م وا نم ناك ن اف ١« ا نأ الإ له ىلإ اتش ةيدو ةنموم قر

 نيعباتتم نيرهش مایصف دج ما نف « ةمؤم ةبقر ريرفو رههأ ىلإ ةلسم ةيدف قاوم مو 4 موق نم ناك نإو

 ( ايكح الع هللا ناكو « هللا نم ةبوت

 قاسو « ركاسع ناو رذ یال اذك ( أطخ الا انموء لتقب نأ نمؤمل ناکامو : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 انمؤم لقي نأ نمژا ناکامو ) هلق ۰ اثیدح بابلا اذه ىف میمظعم رکذب لو ( ايكح الع إل ىلا الا نوقابلا
 ةا انحتب شايع نب هقا ذره نب ثراحلا نب نم رلا دبع نداشوز بيس ةريسلا ىف قحسا نا رکذ ) اع الا

 كدج ىف ةءآلا هذه تازت : قيدصلا ركب ىبأ نب دمم نب مسافلا لاق و لاق یوزخلا ةعيبر نبا ىأ ةمجعم نيشو

 نومادملا رجاه االف « رفاك وهو ک٤ مييذؤي ناكو یا نب سماع ىنب نم ديزي نب ثراحلاو ةعيب ر ىنأ نب شايع
 فلاب هالمف هكر ش ىلع هنافف ة همی ر ىبأ نب شايع هرقل ةرحلا رهاظب ناک اذا تح ارجاب» لبقأو ثراملا لسأ

 ثراحلا نب نا دبع نع قحسإ نبا نع ةملس نب دا قيرط نم ىلع وأ ةصقلا هذه ىور « تما زف « هلثف ىتح

 ىبأ نبا جرخآو « مساقلا نب نمحرلا دبع دنسلا ىف دازو اضيأ ةلسرم اهركذف هيبأ نع مساقلا نب نخرلا دبع نع

 رکذل هب رفظ نإ ديزي نب ثراحلا نلتقیل فلح ةميبر ىبَأ نب شايع نأ ريبج نب ديعس قيرط نم ريسفتلا ىف مث
 شايع هلاقف جرخ مث ل١ نا دعب ری ینا قا هنأ ىلع لدم ام هقایس فو « ثراملا مسي مل نکل هون د هاجم قيراط نم و هو

 نا روا دنع عطقنم ءانثتسا و» ( أطخ الإ ) هلوق . تبثیال ام كلذ ريغ اهلوز' ببس ىف ليقو « ةميبر ىبأ نبا

 یاب دارلا تاب لصتم هنا لاق نم لصفناو , 43 هلن همومه ناكسل الصتم ردق ول هناف « هانع» ىفاااب هيرأ



 ۳۳ ۸۸٥ - ۸۸و ثيدحلا
 یا هل لومفم هنأ ىلع بسن ليقو « انموم ناك هنأ ربظ مث هلتقف رفکلاب هثرع نأب طع الإ ینعمو « ميرحتلا

 ءاطع التق الإ یا فرذع ردصم تءن وه وأ  أطخلا لاح ىف الإ یا لاح وأ ءأطخال الإ الصأ ءىثل هلن ال
 هذه لدتساو . اذه هزج مل كلذلف انه دوقفم طرشب ءارفلا هدرقو « ةعامج هزرجو را ولا ىع« انه ءالإ » ليقو
 نال ىبرح ريغ مآ ایہ رح ناك ءاوس یش هيلع بحي مل ارفاكل تف ولف سما هتقب صنخم للا نم صاصقلا نأ ىلع ةبألا
 مث < موئدجو ثيح مولتفاو موذن اولوت ناف إل ىبرحلا ىف لاةف أطخ مث ادمع نياوتةملا ماكحأ تنيب تايآلا
 ثيح متوافاو مرد 0 ةب راحنا دراع نمیف لاقو 4 البس ماع مم هللا لمجاف ۱ قاسم مل نمیف لاق

 رفاكسلا لتق, نأ هل نأ اممومفم ناكسف ( أطخالا انمؤ» لقي نأ نمزا ناکامو ١ اطقا ىف لاقو ( مهومتفقث
 « رفاكلا لتف ىف كلذ ركذي مو ةرافكلاو ةبدلا أطخ نمؤملا لتف ىف لهجو « ابلبق ركذ ام ىذا جرغ ادع
 نينمؤملا ىلع نيرفاكلا هللا لء ناو ) هلرقب هديأو «ءیش ايمذ ناك ولو رفاك-لا لتق ىف بجمال لاق نم هب كسمتف
 الو : لق . روصم نا نورك نأ همشا و اب وذم ,دجأ 1 : قالا ىلع وبأ لاق دداا لرأ ىف قحساو 4 الميس

 انه قحا خيش لاله نب نابح نع ةياورلا ریشک هناف هب وهار نيا ن رکی نأ كعيلا

 هب لت رم لتتلاب فا اذإ بيب - ۲
 يد وهم نآ كلام ن نأ انثدح » ةدانق انت دح ماه ان دح "ناهح :ريخأ ”قاحسإ شرم - ۸6

 تأموأف ىدوببلا یمن یح «نالفآ نالفأ ؟ اذه كب لمف نم : اهل لیقف « نیرجح نيب ةيراج سر ضر
 0 نب رجح : ماه لاق دقو . ةراح اپ ةئأر یو لال ةىنلا هب "صف « فرتعاذ ”ىدووبلاب ی « اپسأز

 ًاظخ لوق دعب لاقف « باب » نودپ فطدف ینسنلا امأو « ممل اذک ( هب لتف ةرم لئقلاب رقأ اذا باب ) هلوق
 رهظبال هن اف ةبآلل هتيسانم ىلا جاتحم و ةيراجلاو ىدوهيلا ةصق ىف سنأ ثيدح ماك اورکذر « ڂا رفأ اذاو الا د
 ىلع معلا لهأ عمجأو « ةيدلاب أطخ نمؤملا لتقی نموا ىف هللا مح : رذئملا نبا لاق « ةعامجلا عینص باوما اف الصا
 لچا نم ةيدلا هتلفاعل و رفاک دارلا ليقف 4 قاثیم مهوب و 1 موق نم ناک ناو ) هلوق ىف اوماتخا مث كلذ
 لاق « ءاثءدشلا أو یمخنلا رع كلذ ءاج نمؤم ليقو « ىرهزلاو ىمخنلاو ىعشلاو سابع نبا لوف اذهو دبعلا
 اضيأ حجرتیو « لبق ینلا ق لاق ا نموم وهو لوتفلا ىف لقب لو قاثيملا قلطأ هللا نال ىلوأ لوآلاو : یربطا
 . اعم ةرافکلاو ةيدلا ركذ انهو طقف ةرافمكسلا ركذ رفاكلا ركذ ثيحو امم ةرافکسلاو ةيدلا ركذ نمؤملا ركذ ثيح
 هجرخأ « رفآ ىتح هب لزب ملا ىنلا هب قأف و مامه نع ةيدهةياور ىف ( فرتءاف یدو اب ءىجل ) هيف هلوق
 «درکش نأ لتقلاب رارفالا ىف طرتشيال هنأ ىف روم مجلل ةجح یدرچاا ةصف ىف سنآ ثيدح قو « ليعامسالا
 ىلإ نويفوكلا بهذو « ةمدع لصالاو اددع هيف ركذي ل هناف « فرتءاف یدوهیلا ذخ أف هلوق نالطا نم ذوخأم وهو
 نيعضوملا ىف درپشلا ددمل اعبت اعبرأ انزلاب رارقالا راركن طارتشا ىلع اسايقنيترم لتقلاب رارفالا راركن طارتشا

 ةأرلاب لُجرلا لتق بيسإب - ۳
 هللا یر كلام نب سنا نع د ةداتف نع لیعس ان لوح عیزز نب ديزي الح د دسم ابرو — 9 7و 5 2 ھر 4 ل 2



Afتایدلا پاتک - ۸۷ ۱  

 « ال حاض وأ ىلع التت ةيراجم ايدو لتق "یبلا نأ هع

 مدقن دقو ء راصتخاب ةيراج لاو ىدوبيلا ةصق ىف سنأ ثيدح هيف ركذ ( ةارلاب لجرلا لتق باب ) هلوق

 ' بابلا ق هنيبأس اك عنم سم لسع درلا ىلإ هب حلو « حضاو هنم ةلالدلا هجوو « ابیرق قوتسم هحرش

 هدعب ىذلا

 . ةأرلب لجرا لتقي : معلا ”لهأ لاقو . تاحارجلا ىف ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا ساب - 6

 زيزعلا دبع نب رم لاق هبو . حارجلا نم اهنود اف هسفن غلبی دمع لكى لجرلا نم ةأرلا داف : رع نع ركذ يو
 < صاصقلا : "یبلا لاقف اناسنا ما تخآ كح . باعا نع دانا وأو مهارباو

 نب هللا ديبع نع ةشئاع ىبأ "نب یموم انثدح نايفس انتدح یبم ايثدح "لع نب وار اهر - ۸۲

 ضیرلا ةيهارك : اذاقف « ىنو دلال : لاقق هضرم ىف هب وبلا اند : تلاق امنع هللا يضر ةشئاع نع هللا دبع

 « مالبشي مل هناق سابملا ريغ« از نم "دحا یقیال : لاق اأ الف « ءاودلا

 ةأرملاب لقي لجرلا نأ ىلع اوعمجأ : رذنملا نيا لاق ( تاحارجلا ىف ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا باب ) هلوق
 ناب مهضعب جتحاو « سفنلا نود ايف ةيفنحلا فلاعو « ءاظعو نسحلا نعو ىلع نع ةياور الا « لجرلاب ةأرملاو

 داصق! نبا باجأو « اقافنا ةضيرملاب داقت ةحيحصلا سفنلا ناف سفنلا فالخ ءالغلا ديلاب عطقنال ةحيحصلا ديلا

 اوفاتخاو سفنلا ف صاصقا ىلع اوعمجأ ال : رذنملا نبا لاتو « تراب داقي ال ىحلاو ةتيملا مح ىف ءالشلا ديلا نأب

 قاطأ وأ « روپ#ا دا ىملا ( ةأرملاب لجرلا لتقي معلا لهآ لاتو ) هلوق ۰ قفتلا ىلا فاتخلا در بجو اهنرد ايف

 ىف لجرلا نم ةأرملا داقت رفع ند ركذيو ) هلوق . فلاخلا ةرد نم هنأ ىلا وأ . ىلع ىلا قيرطلا یهو ىلا ةراشا

 ةورع هب ءاج امف ناک» لاق یعخنلا قیرط نم روصنم ن, ديعس هلصو ( حارجلا نم اهنود اف هسفن غلبي دمع لك
 دقو « حي رش نم همم ىعخنلا ناك نآ حی هدنسو « ءاوس ءاسنلاو لاجرلا حرج لاق رمع دنع نم حرش ىلإ قرابلا

 هلوق ىنعمو . هرکذف . ةورع ىتانأ لاق ‹ يرش نع هاربا نع ه لاقف رخآ هجو نم ةبيش ىبأ نبا هجرخأ

 دی زءلا دیع نب ريغ لاق هب و ) هلوق ۰ سکءلابو هم همطقت یذلا اهوطع عطقيو لجرلا تلف اذا اهتم صنقي « دات د

 دبع نب رک نع ناقرب نب رفمج نع ىروثلا قيرط نم ةبيش ىنأ نبا هجرخأ ) هب اعا نع دانزلا وبأو مهاراو

 نم مرثالا جرخأو « ءارس دمعلا ىف ةأرملاو لجرلا نيب صاصقا : اولق ىعخنلا بهاری ا نع ةريغم ندو زيزعلا

 قرط نم قوا جرخأو « سفنلا ىف ىتح لجرلاو ةأرملا نيب امف صاصنلا : لاق زيزعلا دبع نب رمع نع هجولا اذه

 لضفر هقذ لهأ ماوس ةخرشم ىف ةعبسلا رکذو  انئابقف نم تكردأ نم لک : لاق هيبأ نع دانرلا ىبأ نب نجرلا دبع

 لجرلا نم داقت ةأرملا نولوقي | وناكم هنأ ايار ماف و مرثك أ لرةب انذخأف ءىثلا ىف اوفلتحخا اع رو لات ۔ ندو

 انا عیب رلا تخآ تحرجو ) هلوق ٠ ام لتق ابلتق نم ناو كلذ ىلع حارجلا نم ءىش لکو نذأب انذأو نيعب انیم

 بصالاب وهو ةعاملا دنعام دهتملا و « صاصقلا هللا باكو قسال عقور « مه اذدک ( صايصقلا : 5 ىنلا لاقت

 نإ لوق : یامرکسا لاقو « سنا ةيع رضإلا تلو عيبرلا ه باوصلاو انه عقو اذک : رذ وبأ لاف « ءارغالا يلع



 تدفا ۸۸۱ - ٩۸۸۷ ۳6

 عیب رلا نأ سنا نعد رخآ هچ و نم ةرقبلا ىف مدقت امل قفاوملا هناف تخأ ةظفل فذحي « عيبرلا تحرج و » باوصلا
 ةأرما هذه نإ لاقي نأ الإ : لاق « صاصقلا هللا باک : لَو لوسر لاقف ةيراج ةينث ت رمك هتم رضنلا تاب
 هددح نم فرط انه روكذملاو « ناتمق امنا ةعاج ركذ دقو « لاق اذک « دحأ نع لقي . هنكل « یرخآ
 لا اومصتخاف اناسنا تحرچ 4 راح مأ عیب را تا نا و سأ نع تب | نع ةماس نإ دا قيرط نم ملم هجرخأ

 : لاقف , اهنم صتقیال هللاو ةنالف نم صتةیآ هللا لوسراپ : عيبرلا ما تا اةف ۰ ص اص ةلا صاصقلا : لاةف مب ىنلا
 «هربال هللا ىلع مسقأ ول نم هللا داء نم نا : لاقف ةيدلا اولبق یتح یااز اف هللا باک صاصقلا عدبرلا مآ اي هللا ناحبس
 نع دي“ قيراط نم هماهتب حلصلا ىف ىراخبلا هفاس ليوط ثيدح نم رصتخم ةرقبلا ةروس ىف هيلا راشلا ثيدحلاو
 لاق « اتینا رسكنال قحلاب كثعب ىذلاو ال ؟ هقا لوسر اب عیبرلا ةيفث رس تأ : رضنلا نب سنأ لاقفر هيقو سلأ
 دعب یایسو « هر 9 هللا ىلع مفا نم ول هللا داره نم نا : لات اوفعو موقلا یضرف « صاصقلا هللا باتک سنا اپ
 . نیتصآ ان کی نأ لمتم و , ىراخبلا ةيارر فورملا : ءالهلا لاق يووذلا لاق ء راصتخاب ضیا باوبأ ةعبرأ
 الع ىضتف اناسنا تحرج اما امهادح] ةدحاو ةامال اتعقو ناتحيمص ناتصق اماپ مزح نبا مزجو : تلف
 لاقو . ةيناثلا ف اهوخأو ىلوألا ىف اپمآ تفلحو صامةلاب ارباع ىنعقف ةيراج ةينث ترك اما ىرخآلاو نامضلاب
 نم ظفحأ تباثف الاو مخا اذه لبق ناف , ناتصق اهنا ىلع لدي نيرا رهاظ : نیا ورلا دررآ نأ لعب یجب

 « ةحارجلا وأ ةينثلا ردك ةبانا لهو . اهتخأ وأ حيبرلا ةيناج لا له اهنم : تارياغم نيتصفلا ىف :. تلق . ديح
 نع رخآ هجو نم قابل دنع تايائجلا لوأ ۴ عقوام اماو ؟ رضنلا نإ سنآ اهوخآ و عیب رلا مآ فل الا لهو

 ةمع رضنأا تفپ هنأ ظومحاو اهي | رکذ ىف طاغ وف ءاهتين ترسکف ةيرراج ذوعم تنب عیبرلا تمطا » لاق سنأ نع دیمح
 افعف امتود وأ سفنلا ف صاصقلا هل بجو نم لك نأ ثيدحلا قو « ىراخبلا حي ىف هب خرصتلا عفو اک سنأ

 لاقف هضرم ىف مب ىببغأا انددل ) هلوق ٠ ىدوثلا وه نايفسر ناطقلا وه ( يڪ ) هلوق ٠ زاج هب اوضرف لام ىلع

 ةيع ورشم ىلا ةراش] هيف ناف « دل الإ کام دحآ قبب ال » انه هئم دارااو « ةيوبنلا ةافولا يف هحرش مدقت ( یودلتال
 هقرط ضءب ىف حيرصتلا درو دقو . ءاسنو الاجر اوناک ودل نيذلا نآل « لجرلا ىلد هتنج ام ةأرملا نم صاصتقالا

 هن اف سابعلا ريغ ) هلوق . نیرج و نم ةيوبنلا اولا ىف ىضم اک مالا مومع لجأ نم ةي اص یهو ةنوميم اودل مهنأب

 وفميف هاش نم هثامرغ نم ینژتسی قلا بحاص نأ ثيدحلا ىفو . لبق ةيوبغلا ةافولا ىف اضيأ هنایپ مدقت (کدهشب مل
 نا ةج» هيفو : ىباطخلا لات ء دحاولاب ةعامبا ذخأ هيفو « عدرشی | » هلوقل رظن هیف و « نيفابلا نم صتقی و هنع
 صقني الو دیزبال ثيح هریذقت و هطبض رذعتي مطللا نأب كلذ رب مل نم لتعاو « اهوحنو ةمطللا ف صاصقلا ىأر
 , مهتي انج سنج نم اوبقومف همآ ةفلاخع ىلع ةبقاعم نوكي نأ لمتحاو اصاصق نوكي نأ لمتحاف دودللا امو
 ء ضعبنت امن لاملا ىف ةي انا فال نعمت ال مهاب تاك اذا منم دحاو لك نم صتقي ةر اجلا ىف ءاك رشا نأ هفر

 باوبآ ةتس دعب كلذ نایب قأيسو « اقافتا اومطقي ل رانید عبر ةقرس ىف ةعامج كرتشا ولذا

 ناطلسلا "نود "صتقا وأ هقح ذخأ نم بسا - ۱ ۵

AAVل و4 ۴ + ره أ »هنآ هذ لو ج رعألا نإ دان" زا وبأ ای "لح نوع ان ربخأ نالا وآ شی دیس  



 تايدلا باتك - ۷ ۳ ۱ ۹

 « ةمايفلا موي نوقباسلا "نورخالا نحت ۰ لودي للي هللا لوسر مس هنإ

 بل ناکام هتيع تاتف ةاصحب هناذح 4 نذأت و حا كتيب ىف ملا ول » هدانسابو - ۸

 « حاج سم
 [ ۱۹۰۲ : ىف هفرط - 14۸۸ ثيذحلا ]

 یاد دسف « قم بلا تيب ىف علطا الجر "نأ » دی نع ىح انثدح د دسم اشم - ۵

 كلام ی سآ : لاق ؟ اذه ”كندح نم تلق « اصقشم

 صاصق دحأ لو هل بجو اذا ىأ ( صتفا وأ ) کا رک ديغب هم رغ ةبج نم ىأ ( هقح ذغآ نم باب ) هلق

 ق ناطاسلاب دارملا وهو ک املا نود هيفرتسي نأ زوج وأ کالا ىلا هرمأ عفري نأ طرتشي له فرط وأ سفن ىف

 ألو : لق «ناطاسلا نود هق- نم ص:ةي نأ د>ال زوال هنأ ىلع یوتفا ةمنأ قفتا : لاطب نبا لاق . ةمجرتلا

 لالا نم هقح ذخأي نأ مدنع زوج هن اف یا ذخآ امأو : لاق . هليصفت مدقن اک هدبع ىلع دملا ماقأ نميف اوفلتخا

 ظراذتلا لد جرخ ةنأب بارلا ثيدح نع باأ م أمي رق هرب رقت یتایس اک هيلع ةئيب الو هايا ءدحج اذإ ةصاخ

 هجرخأ ام ىلإ هيف داسا هنأ كف قافتالا لقن نم امأف : تاق . ىنا سانا تاروع ىلع عالطالا نع رجزلاو

 ی ائيش مقي نأ دحل ىئبنيال : هنمو مذ وق ىلا ىهتني نيذلا ءاهةفلل نع « دانزلا بأ ةخس » ىف یناقلا لیعامسا

 ىبأ نهذ ىف ةئيدملا لهأ قافتا وه از اذهو , هديع ىلع اولا دح مق نأ لچرال نآ الإ ناطلسا نود دودملا

 عح هلإ لوق ةريره ابأ عم هنأ ) هلوق . عادنلا لع ومف بلا رهاظب لمعيال هنأ دارآ ناف بارجلا امأو . دانزلا
 هلوق ٠ نيقأبلا « ةمايقلا موب و طقسو رذ ىبأل اذك ( ةمايقا موي نوقباسلا نورخألا نحت : لوقي لر هقا لوسد
 یآ نع بيعش ةخسأ ىف تیدح لوأ هز وكل هرکذ لوالاو  ةمجرتلا هذه ىف دارلا وه (حلا علطا ول هدانسابو )

 لو « ةعجا باتك ىف همايب هقاسو « كلذ ىلإ ةراشإ هلرأ ىلع رصتقا لب انه همای ثردحلا قسإ 1 9 نه و «دانرلا

 ابن اثیداحآ رکذف لوقي مث دنسلا قوسي نأب « مامه ةخسف » ىف ملم عيذص درطاو كلذ ىف عينص ىراخبلا درطي

 نيئيدحلا حس یرارلا نأ ىنامركسلا زوجو « قاقرلا باتمك ىف كلذ ىلإ ترشأ دقو هدیرب یذلا ثيدحلا نک ذر مث

 رصقخا ىراخبلا نأ وهو « ةلك ىلا جات اذهو : تلق . كلذ ىلع هدعب نم رمتساف امبغمجل داو قسأ ق

 نذاپ علط! نم زارتحا ( هل نذأت مو ) هلوق ۰ « دحآ ه وهو رخؤ» لدافلا (ملطا ول) هلو . انه هيلا جاتح ال هن ال لوآلا

 خيش ناميلا ىبأ نع ةدجت نب باهولا دبع نب دحأ نع ىتاربطلا هجرخأو « ءاف ريذب انه اذک ( ةاصح هتفذح ) هلوق

 ةنيرع نب نایفس ةياور نم باوبأ ةعبس دعب یایسو  زئاج لوالاو لوألا وهو « هتفذغ , ظفلب هيف ىراخبلا

 ىبباقلاو رذ ی دنع ةلمبملا ءاحلاب هتفذح هلوقو « هتاذحف نذا ريغب كيلع علظا ءا نأ ول » ظفلب دانزلا ىنأ نع

 نیت ایسلا نيب امإو ةبابسااو مامبالا نيب امإ امهوحتو ةاون وأ ةامع ىرلا نال هجوأ وهو ةمجما !ءاخلاب امهريغ داغ و

 ةياورلا : یطرقلا لاقو « ةلمبلاب اما راشا) تايفس ةياور ىف ىقتأيسو « ةمجمملاب لم ىف هاب ىوونلا مزجو

 كلذ ىف ةلموملا لامتسا نم عنام الو : تلق ٠ امزج ةمجهلاب وهو ىصحلاب ىرلا هنأ ربا سفن ىف نآل اط ةلميملاب

 , اهءوض أفطأ هنمع اقف : عاطقلا نبا لا ؛ هنيه تةقش يأ ةنك اس ةزمه مث فاقب ( هنيغ تآةفف ) هلوق ٠ اذاجب



 ثيدحلا ٩۸۹۰-1۸۸۷ ۳۷

 هرهاظ اذه ( الجر نا ) هلوق ء ليرطلا وه دیو ناطقلا وه ( ىحي ) هلوق ٠ ةنخاؤ» وأ مثإ یآ ( حانج) هلوق

 سم باوبآ ةعبس دعي ىتأ.سو . لوصوم هنأ ثينحلا رخآ ىف نيب نكل , ةصقلا ك رد مل ادي نال لاسرالا

 ىلوآلا نيتلموم نيلادب ( هيلا دد-ف ) هلوق ٠ درك ملا لجرلا ةيمسآ ىف ليف ام هيف رححذبو سنأ نع رخآ هچو

 هسنمو دیدستلا كلذكو هامرم ىلا مولا هيجوت بیرضتااو < هانعمو هنزو بوص ىأ ةلءر» نيس ارابق ةليقث

 هر ربشلا توب

 یامر هدعاس دتسا الذ مو لك ةيامرلا هيلعأ

 ىنمع ةدشاا فالخ لعلا ةردق ىف ىذلا هل ماعتلا ىلا هدانساب ةلمرااب هن وک حجرتي و ماجعالا هسيف ىح دقو

 ىنومشكلا نع ةعرك ةياور فو ىسخرسلا نم رذ نا ةياور ىف عقوو « اهبالتجا ىلع علل ةردف ال ةناف ةوقلا

 . هيلا لامأ ىأ «هيلأ ىوهأف د ظفاب ديمح نع یدد ی نب دن نع دحأ هجرخأ دقف ىلوأ لوألاو ةمچملا نیشل اب

 نع سنآ نب ركب یآ نب هللا دیبع ةياور ىلع مالک ىف ناذتتسالا باتک ىف هريسفتو طض مدقت ( اصقشم) هلوق

 ىراغيلا خيش خيش ناطقلا یک نع دحأ هجرخأ دا و « اضرآ ارهتع درج ةباور ىف انه عئور ¢ ما هق اسو سنآ

 وه رخآ لعافو هيف علطا یذلا ناكا نم اهجرخآ ىأ ةمجماا ءاخلا دیدشآب هسأر رخآ یح هرخآ ىف دازف هيف

 كلذ ىف ببسلا ةنوكسا لي ىلا نوك نأ لمتعو , ازاج هيلا لمفلا دنأو صقشملا نوكي نأ لمت و « لجرلا

 ق هدنءهو «هسار لچرا جرخاف ١ ظفاب دی ند فدو نب لوس نع ًاضيأ دحأ هچرخآ دن < ربظأ لوألاو

 هل لوةلاو ناطقا ىح وه لئافلا (كثدح نم تاقف) هلوق ٠ لجرا رخأتف : املا ترشأ ین ىدع ىبأ نبا ةياور

 سا نم ديح ابد ىلا نوتلا نم اذهو « ةطساو ریغب هنم همم هنأ یضتقب كلام نب سنا هلوقب ةباوجو دی وه

 ام وريف اس دی ناكف ةداتفو تب 8ک هنو 4ر اع نم ام ةءقيلاو ثرداحأ هدر یوم هم عمس# هنا ليق دقو

 « سنآ نع دی ثيدح رخت نم یراخبلا رثک | دقو « كلذ فاعضأ هن. عم هنأ قحلاو : ةطسا و الب سنأ نع

 وأ ثيدحتلاب هيف حرص ام الإ هثردح نم جرخ ال ىراخبلا نکل « ةلمأا هذهل ليلقلا الإ ام جرخم ملف لم فالخم

 مآ فرد ام الإ هخويش نه لع ال ةبعش ناف هنع ةبعش ةباور نم ناك ول اك موزالاب ولو حيرصنلا ماقم مات ام

 دملا هلو حرشلا اذه ةمدقم ىف ديمح ةمجرت ىف كلذ ی>ضوآ دقو « مخو يش نم هرم»

 نس وأ ماح”زاا ىف تام اذإ سس — ۱7

 الل : تلاق ةشئاع نع د هيبأ نع انّريخأ ماشه لاق ةماسأ وبأ انريخأ روصنم نب ”قاحسإ شرم - ۸۰

 مارخأو ىه تدفتجاف مالوآ تجف . کارخآ هلل ةابع ىأ : ”سييلبإ حاصف «نوکرشلا مزمن دحأ مو ناك

 لاق « هول نج اوزجتحا ام اون : تااق . ىبأ یآ « هللا دابع ىا : لاق « ناملا هيبأب وه اذان ةف لح رظنف

 « لاب قل یتح ريخ ةيقب هنم ًةفيذح ىف تلاز اف : تورم لاق : کد ا رذغ : ةفيذح

 ىراخيلا دروآ ءرثك آلا ةباور نم هب و طقسو لاطب نال اذک ( هب لقق وأ ماحزلا ىف تام اذا باب ) هلوت

 هيف رث ذو « سما اذه ىف فالتخالا درچول دعب ىذلا ىف هب مزج اک کدجلاب مرحي مو ماهفتسالا دروم ةجرنلا

 یرابلا حف + ۱ ج ۷۸م



 یایداا باتک - ۷ ۳۱۸

 له رءعو ىلع فاتخا : لاطب نإ .J ابو رق هلع مالكا مق دقو ةفيذح دلاو نايا لتق ةصق ىف ةشئاع شرب د>

 هیجوف نیسلا نم موق لعفب تام لسم هنأ هويجوتو «برجولاب ىأ قحا لاق هب و ؟ ال وأ لالا تيب ىف هتید بجت
 سايعلا وبأ ةجرغأ م وهو « 2. لوح ةصا قرط ضءإ یف درو م هءجح لعاو : تأق . نيءاسلا لام تاب ف هند

 هأدوف نيكرشملا نم هنأ نظي رهر نیملساا شوءب دجا مو لق هه نح او نآ ةمركع قد رط نم هخح رأت ف جارسلا

 یورو < أطخلا نع وفعلا باب » ىف اضيأ لسرم دهاش هل مدق: دقو , هاسرإ عم تاق اجرو مب هقا لوسر
 ةلأسملا قو « لالا تدب نم ىلع هادرا تاف ةا موي مح الجر نأ روک ذم نب دیزب قرط نم هدنسم ق ددسم

 همج وتو . هلق ىذلا نم صخا وهو رطح نم عی لع بحت هتد نإ ىرصبلا ندا لوف ام ىرخأ بهاذم

 فلحاو تنش نم ىلع عدا هيأو لاقي هنأ هعبت نمو ىمفاشلا لرق اهمو . مريغ ىلا مهأدعتي الف مهلمغب تام هنأ

 بحال مدلا نأ همجوتو ۰ ةبلاطاا تطقسو ىنالا ىلع هيلع یعداا فاح تاكسن نار ةدلا ییقحتسا تفلح ناف

 دقو <« دوأ هب فى ۇي نأ لاحتسا هئيعب ها6 معي 1 اذإ هنا همجرت و « رده همد كلام لوق اهئمو . بلطلاب الإ

 مذقت نم ( انرخآ ماشه لاق ) هلوق ۰ طلا نع وفعلا باب و ف بهاذلا هذه نم حجارلا ىلا ةراشالا تمدقت

 هيبأب وه اذاف ةفيذح رظنف ) هلوق ۰ ديبزلا نب ةورع نبأ وه روک ذلا ماشهو ؛ زئاچ وه و ةنيصلا ىلع یرارلا مسا
 5 تلازاف د هلرقو 3 روكذملا دزمسا اب لوصوم وه« ةررع لات د هلرقو «دحآ ةوزمن ىف هتصق حرش مدقن ( نابلا

 اضيأ هما لوقلا مدقت و ةييلس « نم »و رفعلا وهو لعفاا كلذ نم يأ « هلم ةفيذح

 هل ةيد الف أطخ هسفن لتك اذإ اپ - ۷

 ىلإ هی يدا مم انجرخ : لاق ةهلس نع » دی ىبأ نب ”ديزي انث دح ميهاربإ نب کلا اشم - ۱

 رماع : اولاق ؟ قئاسلا نم : ام ىلا لاقف « مه اد « كن اینه نم "رماع اپ انممسأ : م لجو لاقف « ربيخ

 لق « لع بح : "موفلا لاقف . هقليل ةحيبص بیصأف ؟ هب انَمءّمُأ اله هقا لوسر اي : اولاقف ءهّللا هحر : لاقف

 نآ "دلارف لا یاب : تاقف هب ىنا ىلإ تل هلع طبح ًارماع نآ نو دحتب مو - سحر الف . هسفن

 ةئأو « دهاجع "نهاد هنإ « نينثا نيترجأل هل "نإ « املاق نم بذص : لاتف « لع طرح ًارماع نأ اوهز « ىأو

 € هيلع هدیزت لقق

 اطخ هلوقل مورفم ال هنأ ىنمي « اد ابلتق اذإ الو تاق ىليعامسالا لاق ( هل ةيد الف أطخ هسفن لتق اذا ) هلوق
 بميت : قحساو دحاو ىعازوالا لاق لاطب نبا لاق ؛ فالخلا لع ہن ال أطخلاب دیق ا١۴ ىراخبلا نأ روظي ىذلاو
 صام ةصقو « ءیش كلذ ىف بجي ال روا لاتو . هث رول یف تام نو مهلع هل یرف شاع ناف ٠ هتلفاع ىلع هتید

 نع نايبلا ريخأت زوج ال ذا اهنيبل بجو ولو ءائيش هل ةصقلا هذه ف بجرأ تكي ىنلا نأ لقني ملذا مل ةجح هذه
 (ةهلس ند ) هلوق ۰ ءىش هيف بال اطخ وأ ادرع هفارطأ نم افرط عطق ول هنأ ىلع اوعمجآ دقو « ةجاحلا تقو

 فزع لمتثسملا اور ۴ عقوو 0 نوثلا كول ةيئاّدحتلا در نشل و هر ماب ) كن اینه نم ) هلو عوک الا نبا وه

 : لاطب نيا لاق «ءوع ليقر ةملس رخأ ور عرأ الا نا وه ساعو ؛ ىزاؤملا باتك ىف هطيض مدقت دقو ةيناتحنلا



 ۳۹ 1۸۹۱-٩۸٩۳ ثيدحلا

 اريصق صاغ فیس ناکو » هيفف بدالا باتک ىف هنایب مدقن دقو «هسفن ساع لق ةفص قيرطلا هذه ىف رکذب ل

 ةياور ىف سيل لاق هنأ ىليع امالا نع حارشلا ضعب لقنو : تاق . هتیکر باصأق هب اذ عجرف هبرضيل ایدوه هب لراذتف

 ىلع كذ بقعت ىلع امسالا نأ نظو « هسفن لتق نب مجرم بابلاو : هلتفف هفيس هيلع مترا هنأ ىراخبلا خيش یکم

 اور ىف عقت مل ةظفللا هذه نأ ىلع هبن مث « هفیس هيلع كراف د ظفلپ ثيدحلا قاس انار نظ اک سيل و ىراخبلا

 نأب باو , هحوض ول لرا نوکسف ةعکزاا ىذه ميهاربا نب ىم ةياور نع انه لدع هنأ ىلا راشاف انه ىراخيلا

 نأ بح الف رخآ ناكم ىف احرص هيلع لديام دروأ دق نوکیو کم اب مج ريف اريك قيرطلا هذه دمتعي یراخبل

 ةدئاف ريغا رارکشاا نم رارفلل كلذ لک ةبفخ ةلالد امف وأ الصأ ةلالد امف سبل ىرخأ قءرط نم هدرويف هد عی

 « الثم نيلمتحلا دجأب مرجلا نمو طابنتسالا نم نكمتيل اونم راثكتسالاو قرطلا عنا لد هيف رظانلا ثعريلو

 ةبنأ ااو ءارارم كلذ تركذ دقو « هيلع ةب ضارتءالا ىءدالف ىراخبلا عیفص نم ءارقتسالاب كلذ فرع دقو

 فاصت الف د ةف ظفاب کم خیش دیبع نآس ديزي نع رخآ هجر نم تاوعدلا یف مدقت دقو ء ةب دوعلا دعب اذإ كلذ ىلع

 هل هجو ال « هل ةيد الف » ةمجرتلا ىف لوق : لاقف ینامرکا هيلع ضرتعا دقو « تاف هفيس ةعاقب ساع بوصأ موقلا
 ةي دال ةسفن لئاق نأ دربظا نیحازاا ىلع هل ةيد الف ماحزلا ىف تام اذإ ةقباسلا ةمجرنلا هب قئاللا هعضوء ءاو ؛ اذه

 هسفن لتق نم ةيد ةيرهاظلا لاقو : لاق مث . لصالا ةخسز نع ريخ أنلاو مدقتلاب ةلقنلا فرصت نم هلعل و : لاق ۽ هل

 ةب رهاظاا لبق هلئاق يلد نك لوقلا اذه در ىراخبلا دارا ىز : تاق . لولا اذه در دارأ ىراخبلا لملف ؛ هتلفاع ىلع

 دودح ىف هپ ام ک فذص هناف هب انك ىراخبلا فاصلا دنغ رشا 3 رهاظاا بهذم نظا امو ءهتمدق اک یعاز والا وهو

 امأو نبرشعلا نرد ذوب هنس ناكو ابلاط تقولا كلذ ىف میسر فامصالا ىلع نب دواد ناکو نیثامو نيرشملا

 لتف نم ةمجرت ىف هنکل سيم ومف ماحزلا ىف تام نم ةمجرتب قلي « هل ةد الف » یراخیلا لوق نأب ینامرکلا لوق

 ناف هسفن لتق نم فالخب « ةيدلا ناب ةجرتلا ىف مزج مل مث نف یوق ماحرلا ف تام نمیف فال ا نأل قيلأ هسفن

 هقاب و هفرصت اوفلاخي مل ةلقنلا نأ روظف « ىراخبلا فرصت نساحم نم وهو , ناب هيف مرج فيعض هيف فال ا

 نبا اهبوصو « لیتف ىأو » ىندنلا ةياور ىف اذكو ىلمّسملا ةياور ىف ( هيلع هديدب لتف ىأو ) هلوق ٠ قیفونلا
 معأ هللاو یرخ الا ىنعم ىلإ اهدر نکع لب اضع أطخ یرخالا ةاورلا تولو « ضايع اذکو لاطإ

 هايانث تم وف الجر ضع اذإ اپ - ۸
 ۳ 7 رو E 7 اه

 "نا ف نارع نع » ىفوأ نب ةراراز تدم لاق ةداتف انث دح ةبعش ان دح مدا اشو - ۳

 کدحا *ضمت : لاتف كل ىلا ىلإ اومصتخاف « هاتين تفوف وف نم هذي عزف ۲ لجر 6 ف “اجر

 « هل ةيد ال « لحفلا شی اكه اخأ

 ف تر : لاق هيبأ نم ا سي ْن ناو ن۶ ءاطع نع جرج نا نع مصأع وبأ اشم — ۴

 ۱ هک فلا املطبأت « هتي ناف لتر شف 6 ةوزق

 0 لوألا : نیم دو هيف ركذ ؟ال وأ ءىش هيف همزاي له يأ ( هاب ات تءقوف لجر دب يضع اذا باب ) هلوق



 تايدلا باتك - مب ۳۳۰

 دنع عقوو « یرماملا ره زمه ريغب فلآ امهیب ةفيفخ لوالا نیتلموم مث ةهچما| یارلا مطب ( ةدادز نع ) هلوق

 ( لچر دی ضع الجر نأ ) هلوق ۰ «ةدارز حس هنأ ةداتق یتریخآ » ةبعش نع دما نب ىلع ةباور ىف ليعاعالا
 ایهدحآ شا الجر ةسيمأ ن ىلع لتاق ١ لاق نارمع نع دنسلا اذج لسم دنع ةيعش نع رفعج ن دم ةياور ىف

 لا ةيمأ نب ىلعي ند ناوفص یم لمي نآ نع حاير نأ نا وه هاطع نع ةداتق نعو ةءعش لاق كثردحلا یحاص

 هلسبت ىذلا لثمب هتیاور ىف لاقف دنسلا اذه. ةبعش نع كرابلا نب هقا دبع قيرط نم یاسنلا هجرخآ اذکو , هلثم

 یدع نآ نبا قیرط نم یاسنلا هجرخا لس لإ رخآ داس هيف ةيعشل و : تلق . نیصح نب نأ رع تبدح ىنعي

 ۳3 ین نم الجر نأ » ليقع نب ديبع ةياور ىف عقوو « لء نع دد اب نع ملا نع ةيعش نع امهالك ليقع ن دیبعو
 لب یود.دقو ٠ ةيمأ ن ىلعي هناو نيمو لا نيلجزلا دح أ نيرهت ةياورلا هذه نم دامت-4 و « هدي ضعف الجر لئاق

 داهجلا ىف هلظفاو 4 اريجأ ناک اه. ءانأ هقرط ضءإ ىف نييف بابل ىف یا ىيدحلا یمو ةصقلا هذه

 یفرءث رخالا ایهدحأآ ضعف الجر لئاقف اريجأ ترج عاف » همفو ثيدملا رک ز ۰ 2 هللا لوسر حم توز »

 . هريجأ ةيمست ىلع فأ لو . نيصح نب نارمع هنيع نكل هسفن مهبأ ىلعي ناو هريجأو ىلعي نيدببملا نيلجرلا نأ
 ىف رج نا نع ركب نب دمع قيرط نم ىزافملا نم كوبت ةورغ ىف هنايب عقوأ ضوطع)ا نم ضاملا زی امأو

 ,مامالا ىلع رمتسم هنأ نظف هتیسنف رخالا ضع اما لمي نب ناوفص یتربخآ ءفلن : ءاطع لاق ىلعي ثيدح
 « هعارذ لجر ضع لعیل اريجأ نا ر ظفلب ءاطع نع ةرسيم نب ليدب قیرط نم ىئاسذلاو له دنع عفو نكلو
 هديؤيو « رخالا هضءف الجر ىريجأ لتاقف و ظفلب نایفس نع ميهاربأ نب قحسا نع اضيأ یاسنلا هجرخأو
 هللا لوسر عم انجرخ م الاق ةيمأ نب ىلغيو ةيمآ نب ةلس هيع نع هللا دبع نب نايفس قيرط نم یاسنلا هج رخآ ام
 نب ديبع اور اضيأ هدي ژبو « هعارذ لجرلا ضعف نيلسملا نم الجر الث اقف انا بحاص انهو كوبت ةرزغ ىف ات

 عقي | هناف هريجأ امأو یمی# ىلعي ناف , ضع مک ىفإ نم الجر نا » ظفاب ىفاسنلا دنع نم امترک ذ یلا ليقع
 وحن هيبأ نع ىلعي نب ناوفص نع یرهرلا دم نب دمع ةياور نم اضيأ ىتاسنلا جرخأو « ىميمت هناب حييرصتلا
 لملو , ةيمأ نب ىلعي وه ضاعلا نأ اذهب فرعو « هعجوأف هعارذ لجرلا ضءذ الجر لت اقف » هظفاو ةملس ةياور
 ىلعي نأ ةياورلا هذه نم رهظي : لافف ضاعلا وه ىلعي نركب نأ ىطرقلا ركن أ دقو . هسفن هما ىف رسا ره اذه
 ؤإ قيلالاو ىلوالا وه اذهو « لجر دي ضع ىلعيل اريجأ نأ, ىرخألا ةياورلا قو ؛ ريجألا لئاق ىذلا وه
 سيتا امتار ضاملا وه ريجالا نأ قرطا نم ءىش ىف عقب مل: تلق . هلو هتلالج عم لعيب لءفلا كلذ قلي ال

 « ىل ريف ضاملا نوكي نأ زوج « هعارذ' لجر ضع ىلءيا !ديجأ نا و هنثيب اک لسم دنع هقرط ضب ىف نأ هيلع ٠
 نأ ليتحيف 6 حیحصا ريا ى هب جم رصتا توب عم هل ی٠ الف 42) ال عم ل نم كلذ حقي نأ هداعیثسآ امأو

 وه ىلذي نأ و لوالا ةياورلا ىف ینمب هلوق امأو : یووناا لاقو . داعبتسا الف همالسا لئاوأ ىف هنم ردص كلذ نوكي
 نأ فورعملا حیحصلا ظافملا لاقف ىلعي ال لعب ريجأ ود ضوضعملا ةثلاثلاو ةيئاثلا ةياورلا قو « ضوضمعملا

 هبقعتو ؛نیتنو وأ تقو ىف هريجالو ىلعيل انرج ناتیضق امهنأ لمتح و : لاق . لمی ال ىلعي ريجأ ضوضعملا
 وه ىلع نأ اهريغ الو ةتسا بتکلا ىف هريغ ةءاورالو ملم ةياور ق سيل هناب ىذمرتلا حرش ىف انخيش
 ددرت اعاو : تاق .:لعأ هقاو ضاملا وه ىلعي نأ اذه ىلع نيعّيف : انخیش لاقو , ةراشا الو احرص ال ضوضعملا



 4۸٩۲ تردا
 فش

 نيب عما قو « هعیص) عزنناف هبحاص عبص] ضعف د ةراجالا ىف یضالا ىلعب ثيدح قو « هب ذل لجر عارذ ضع » ملم دام ةورع نم مأشه اباود قو« هث نهد ىنويمشكلا ةياور ىف داهجلا ىف ىضأملا ىلعي ثیدح ىف اذکو ( هيف نه هدب عزنا ) هلوق ۰ لعأ هتاو ىطرقلا مالك نم هّممدق اک ىنجأ رخآ وأ لمي وه له ضاملا ىف هريغو ضايع
 هقفاوو « هعارذ » یاسنلا دنع ناوفص نع یرهرلا ةياور ىف اذکو لسم دنع ءاطع نع ةرسيم ن, ليدب ةاود قو . ابظفل سم قدی لو ىداخبلا ف هذهو ,هعبص] و نه جرج نبا نع ةيلع نب ليعامتا ةياود ىف عقوف « هيبأ نع هی نب ناوفص نع ءاطغ ىلع اهرادم نال جرا داحتال ةصقلا ددعت ىلع لخلا دعربو ؛ رسع عیصالا و عا رذلا
 « عما ةفيصب «هابانث و یییمشک او ةينثتلاب شک اللا اذك ( هاتين تعقوف ) هلوق ۰ لعأ تاو عارذلا ىلع ةدد|اعتملا تاباورثا هذه مواقيال عبصالا ظالب خرج نا نرع ةيلد نبأ دارفناو « كلذ لثم قاسألا داع ةيمأ نب ةللس ثب دح ىف انيأ عفو دقو « عارذلا حجرتپ یذلاف , هند هب وهار نب قحسا ةياور ىف جی رج نبا نع ةنڊيع نب انس
 اذه ىف اذك ( 2 ىبنلا ىلا ارمصتخاف ) هلوق ٠ هتيلث تردنف ١ ليعامسالا ةيادر ىف عقوو ٠ جرخلا داصتال | نا ديعب ددغتلا ىلع للاب اذه ىف لوقي نم لوقو« ةدحولا ىف حرصأ هذرف « هيآيلث یدحا عزت از و E نب دم ةياور ىف عقو نكل م سلا ةدارا ىلع اهيا دارفإلاب ین ةياورلا درو عملا ةفيص نينثالا ىف ديمي ند ىأر ىلع ماع حملا ةغيصب ین ةيا وراا لمح نكسمم هن 9 ةياثيلا ةياور حجرتت دقو « هتیفث حرطف هدي هيحاص بذ » ظفلب ةيمأ نب ةملس ابا ور ىف اذکو « نارع نع ن ریس نا ةياور ىف هل اذکو دارفالاب « هتینث تطقسف « ةروكذملا ماعم ةياود قو
 قو كي ىنلا ىلإ عفرف ماشه ةياور قو ؛ اهدحأب وأ امم ذولي نم اميلا منا نمو هريجأو یل ءو دارملاو عضوملا
 ةمجعم داض اهدعب ةلءبلا نيعلأو هلوأ حتفب ( شعب لاق ) هلوق .» ايتأف و ىزاذملا ىف رج نبا نع ركب ن دم باور قو «ىتأف » نايفس ةياور فوةيلع نبا ةياور هذه « قلطن أف > ىلعي یدح ىفو « هيلع یدعتساف » نر ریس نبأ ةياور
 اذگ ( جرج نا نع مصأع وأ 1 دو ( هلوق . یاثلا ثيدحلا . ليعامسالا ةاور یهو. املطب أف م بايلا اذه قو ءاهردهاف و ةيمأ نب لعب ثيدح قو « تنآ اهعزتنا مث كدي ضعف ءان مآ تش نا و لسم هچرخآ ىذلا هجولا نم جرختسلا ف عن ی دنعو مسا اذک ع ابعزنا مث ابمضقي یتح كدي عفدا لحفلا مضق اممضقت كيف ىف هدي عل نآ ءمآ نأ یت ماتا ؟ یا ام لا ةف و ن ريس نبا ةياور قو «اباطب اف اهل لقع ال لقعلا سهلا ىتأت ۳ ا في دع قو هل لك أت نأ یدرآ لاقو هلطباف » ماده ةاور ىف عقوو « كل ةيد ال د ینپمشکلا ةياور ىف ( هل ةید ال ) هلو . ةنللا ىف ىعارلا ب>اص هاك بلصا .ىثاا ىف الا نوک الو رسکساو قدلا ىلع قاطيو سا رضالا یتدابو اداصتاب لک لا فاقا لدب ةدجعملا ءاخلاب منا نانسالا فارطاب لک لا 5 منا ا مطب 5 حملا ىلع ةمجءلا داضاا حنو فاقلا نوکسب ءار.ضقيو » ماشه ثيدح ىف اذکو داملا ىف ین ةياورلا ف عقوو باودلا دوكذ نم هريغ ىلع قلطا و لبالا نم ركذلا ىأ ۳ لحفلا ضاطمک » ةلس ثيدح قو ) لحفلا شعب 3 3 دو رح نصب ىلوآلا ركب ض طع ضع لصا و « هضعيف هيخأ ىلإ a دمعي سم ةباور قو ةليق#
 le ما اجز هقایس نکس لوزتب خرج نا قيرط نم یزاغلار دابجلاو ةراجالا ىف هل مدقتو < ةجرذ ولعب اذه عقو
 ی قيرط نم مسا اذو ۾ ةيهأ زب لب نب ناوذد ی ریخآ ءاطد ت و یزاغملا ىف رك یا ني دع ةیاور و «ءاطو قربخا و ةراجالا ىف ةءاع نبا ةياور قو )ب ۸ نآ وفص ن۶) حابر ىبأ نبا رد ) ءاطد نع ( هلوق . انه



 تايدلا باتك - ۴
 دنع دمع نب جاجح ةياور قو « ةيمأ نب ىلعي نع » ةيلع نبا ةياور ف ( هيبأ نع ) هلوق . جرج نبا نع ةماسأ

 ةداتق نه ةدبعش قيرط نه لسم هجرخأو « لعي عمس هنأ ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص ىتربخأ و جرختساا ىف يمن ىبأ

هتغع جلا ىف یرادنیلا دنع یهو كلذک ءاطع نو مامه قبرط نمو « هببآ نع لع نا نع ءاطع نع
 ةمو.ضم ةر

 نيبجو نم ةبمش ةياورل ةفااخم امفو ةدانق نع یاوتسدلا ماش قرط نهو ‹ ةرمعلا نع لأ یزلا تبدح ىلإ

فص نع هظفلو « هلسرأ هنأ رخالاو ةرسام نم لیدب ءاطعو ةداتق نيب لخدأ هنأ ایهدجآ
 اريجأ نأ د لقب نب نأو

 دمع قيرط هجيرختو تبرأ هله هحيرخت ىف لم ىلع ىناهةرادلا ضرتءا دقو « هغارذ لجر ضد ةيمأ نب ىلعيل

 ىف رفتغی ال ام اف رفتغب تامياتملا نا : هلصاح ۱6 یوونا باجأو « هنم عمسإ ۸ وهو نارص نع نی ریس نبا

 ق مدقت اک هوبأو ؛ دمتم ا لوألاو ةتدج ليقو همآ یه انه لفي اهلا بسن یا ةينمو « لاق اک وهو ؛ لوصألا

 اهدعب ام غم ىنلا عم دبشو حتفلا موي لأ « لظنحلا ىميمتلا ثراحلا نب مامه نب دیبع ىنأ ن ةيمأ تاءاورلا

 ليفو ناورغ نب ةبتع ةبع راج تاب یه ةين اتع اهدمإ نونلا نوكسو ما مضإ همأ ةمامو « كورقو فئاطلاو نینحک

 برغأو « فيحصت وهو ةدحوملا دیدشآ و نونلا حتفب هبنم لاقو افحص لم :ارر ضءب نأ ضایع ركذو « هتيخأ

 ىف تجرخ هلوق ۰ كلذ لء نوح هقااوم لو هوبأ ةدحوم مم اب>افبو همأ نوذلا نوكسب هيثم لاقف حاضو نبا

 ةع نبا ةياور ىف هلثمو ؛ كورت ةوزغ امنأ نايف ةاور ىف تبثو «ةازغ ىف و یممهشکا اور ف ( ةورغ

 الهاج مرحآ نم باب » ىف نأب هاثبقا نم ضمب هبقعت و « حارشلا نم دحاو ريغ مرج هيو « ةرسملا شيج » ظفلب

 رثآ اب ةبج هسیاع لجر هانأف لب ینلا عم تنك » ىلعي ثيدح نم یراخبلا ىف جملا باتک نم ء صیق هلعو
 لطب اف هتينث غزن اف لجر دب لچر ضدو . كتجح ىف حفص ام نر ىف عنصا لاقف و هيفو ثيدحلا رك ف ۽ ةرفص

 اذه ىف ا رص كلذ سبا و : تاق . ةرمعلاب مارحالا هيف ناك رفس ىف كلذ نوكي نأ ىضتقي اذيف « لب ىنلا

 ىضتةثال ىلا واولاب رخالا لع ایهدح ال افطاع اه امهدروأف نيثيدحلا مس یوارا نأ ىلع لو« وه لب « ثيدحلا

راا راثيإ الإ كلذ بیس ام و « لهتحلا سال اب ام ره هیف ام دريف ثيدحلا نو مکتب نم بدو « بیت رلا
 كرب ةحا

 عقو اذک ( هتیا عزمنا لجر ضف ) هلوق . ابااغ داراا ىلع فوتولا ىلا ل عو قررط ماف ثيدحلا قرط عیقت

 لجر لئاق » هاظفلو ج رج نبا نع ناطلا ی قرط نم ىليءامسالا هنيب دقو فحجا راصتخالا اذه انه هدنع

 ةصقلا هذه نهاظر ذخأ دقو ء هلق ىذلا ىف هز رط فالتخا تنيب دقو « هتي تردتف هدب عزنزاذ هدب ضءف رخآ

 ی نأب عاجالاب اضيأ اوجتحاو « لااصا > ىف هال ةيد الو صاصق ضوضهلا مارال اولاقف روج

 <« اسمع أبا همادب هنس نوضيأل اذکف « هماع ءىش ال هنأ رهاشلا لتقن هسفن نم عفدف تقل احالس رخآ ىلع رمش

 ةئيكسي ال نأو ضوضماا مت نأ رادهالا طرشو . ءىث همزاپ مل رخآ عضوم ىف ضونهلا هحرج ولو اولا

 ىلإ هنع لدعا كلذ نودب صراختا نکسا امههو 6 اباسريل هتل كن وأ هيقدش ىف برم نم كلذ ريغب هذي سلع

 كلام _.رعو « نمض كلذ ريذب همند ول هنأ هجوو ؛ قالطالا ىلد ردم ةنأ هجو ةيعفاشلا دنعو « ردم ل لقثألا

 غرتلا ال ضعا ةدش راذنالا ببس نوكي نأ لاهتحاب ثيدحلا اذه نع اوباجأو ؛ نامنهاا بجي امه ربشأ ناتياور

 نم هدي صاخم نأ هن.كهآل دما بحاص لە نه ناک ول ذا ء ضو هاا لب ال لاف. ضا ةياث طوةس نوكسيف

 ىذلاو هسا وذعلا دم ضامأ : ةکلااا ضب لةو . فا ناكمإ عم لا الاب عادلا زو الو « عاق دهغ



 ۳۳۳ 1۸۹۳-۹۸۹6 ثيدحلا
 نيم علق نك« رخالا ىلع هانچام انماض امینم لک ن وكي نأ بجوف ةب لعفام ريغ وضعلا كلذ یفالتا ىف قحتسا
 كرحتت تناك هنانسآ لعل : مهضعب لاقو . داف وپف صنلا لب اقم ىف ساق ةنأب بقمتو . هد رخالا عطقف لجد
 , اهل موع الو نيع ةمقاو اهناب میضهب كسع و « لاهتحالا اذه عقدي ثيدحلا اذه قایسو « عزنلا بقع تطقسف
 عقو هنأ هنع هللا یر قيدصأأ ركب ىبأ قيرط نم اذه لی ثيدح بقع ةراجإلا ىف جرخأ ىراخبلا نأب بقعتو
 دعاوقلا نم ذخآ الو ثيدحلا ىف سيل دییقتلا نم مدقت امو « هلثع هيف ىضقو واكو ىنلا دنع عقوام لأم هدنع
 . كيعلا قيقد نا كلذ ىلع هيأ ؛ ةصوصخم ةروص ىف درو اإ صالا ناف هب مفلا ريغ رخآ وضع قاحلإ اذ و , ةماكلا
 امل الاو كلام ثيدحلا اذه عقب م : لاطإ نبا لاقاذکو « هفااخ ال تب دا اذه کلام غلب ول : رع ن ی لاق دقو
 هدنع ثيدحلا حصي ملهن أك كلاا دبع وا لاقو . قارملا لهأ ةياور نم ةنآآل كلام هورب مل : ىدواذلا لاقو « هفلاخ
 زاجلا لهأ اماورف ةيمأ ن -لمب قيرط امأو « نار ثيدح ىف لسم وهو : تان . قرعثملا لبق نم ىنأ هل
 طاقسإ مهاأ ضءب ند ىبطرقلا لق و ؛ سررامزلا داسف ةيكلاملا ضمب رذتعاو « قارعلا لهأ مهتءاولحو
 هناکو , نامض ال هنأ ىعفاشأ نه فوررعلا نأب بقعه و ‹ كلام بهذم رربذم وهو یفاداا هنخو لاق ناناا
 اهاضت2م ناف ؛ نار رع نیریس نيا ةياور ىف عق وام لع یووناا ماكتي مل: ( هيبلت (۰ ىطرقلا ىلع سكعنا
 امنا انه ض.لا نإ لاقب دقو . نيباب دعب ةمطاا ىف صاصقأا عم هيف ثحبلا ىنأ سو . ةضءلا ف صاصقلا ءارج)
 ريرقتال راكذإ ماهفتسا همیفتسا هنأ اذه ىف دردسلا باوجلا نكسا « نسلا علق ىف صاصقلا ىلا لصوتلل هيف نذآ
 هل ین هل عفو ند نأو « بطلا نم رذدتلا دئاوغلا نم ةصقلا هذه یفو . لا هللاو ىل راقب ىذلا ارذه « عرش
 نع ريجألا عفدف هيرضف ه ريجأ نم بضغ ىلعي نا  نابضفلا ةينث طوق ىلا ىدأ هنال عاطتسا ام همظكي نأ
 رهلا راجئنسا هيفو . كلذ نم لسا بضفلا عم لاسرتسالا الولو « ضاملا ةن تطةسف هدي حرف ىلعي هضعف هسفن
 ك٠“ جا ىلإ انا عفر هيفو . داهجلا ىف هريرقت مدقت اک هند لت اقا ال ورألا ىف ل علا ةئؤم ةرافكو ةمدخلل

 ةين ألا يبت رت اذإ ةيانج نم ابلبق هل تبث ام ظةي ةيانجلاب ىدعتملا نأو هسغاا صع ال ءرملا نأو « لمفلا لجأ ۱
 دقو « لعفا كلذ لثم یرع ريفنتلا ماقم ىف عقو اذإ ةميهبأأ لعفب ىدآلا لعف هيبشت زاوج هيفو . ىلوآلا ىلع
 « فورذملا لقبلا ىل هلحو ةلباا الا لدب مجلاب « لجفلا منقي اک د 4وق فح نع یار هنأ یامرکماا كح
 ةئاضعأ ضعب ىلع وأ هسفن ىلد ةيانحي الإ هنم صالخلا نک, مل اذإ ةنأو لئاصلا عقد هيفو . حيبق فيحصل وهو
 متع وأ هفنأي سا هل عقو نم نأ هيفو . فورم» ليصفتو فالتخآ كلذ ىف ءالءالو « ارده ناك كلذ هب لعفت
 ق ىلعيل عقو اک اذکو اذک كلذ وحن وأ نانا وأ لجر لعف لوقي نآب هسفن نص ىنك هاكح اذإ هيلأ هتبسل نم
 الإ یه له: ةورع ال لاقف « هئاسن نم ةأرما لب هللا لور لق و تلاق ثيح ةشئاما عقو اكو , ةصقلا هذه
 « تمساتف ؟ تنأ

 "نسلاپ نسلا اپ - ۹
 ةيراج تمل رضتلا ةدنبا نآ هنع هلا ضر سنا نع » ديم انث لح“ ى راصنألا شرم - ۶

 « صاصتلاب رماف قلب بلا اوتاف ؛ اینک ترسکذف
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 یابدلآ باتک

 ماظع رئاس یفاوماتخاو دهم ىف ندلاب نسلا حلق ىلع اومجا : لاطب نبا لاق ( نسلاب نسلا باب )

 هجوو « ةيالاب جتحاو ةيدلا امفف ةشاملاو ةلقنلا و ةمو ملک ناك وأ نومي ناکام الا د وقلا ايف كلام لاقن دا

 ىلع « ندلاب نساا » هلوق لد دقو ؛ راكنإ ريغب انين ناسا ىلع درو اذإ انل عرش انابق نم عرش نأ ام ةلالدلا

 مدع امإو سفنلا باهذ فو امإ هيف صامت ال نأ ىلع اومجأ ام الا مظع نملا نآل مظعلا ف صاصتلا ءارجإ

 نم الئاح مظما نود نآل نسلا ريغ مظعلا ف صاصق ال : ةيفنحلاو ثيللاو یعفاشلا لاتو. هيف ةلئامملا ىلع رادتقالا

 ام لانی ینح مظملا ىلا لصإ ال هنکل و « صاصقااپ انکسل تنکمآ ولف « املا همم دذعتي بصعو محلو دلج

 بقعت و ؛ ماظماا رئاس ام قحتایلف سأرلا مظع ىف صاصق ال هنأ ىلع اوقفتا ىواحطلا لاقو . هردن فرعي ال | هنود

 ةيف درط: ال رسكحلا نأ عم صاصقلاب ترمأف ةيذثلا ترسک اهنأ بابلا ثيدح ىف ناف صنلا دوجو عم سايق أب

 ةروس رب ىف ثيدحلا اگه هلع هتياور ىف ىراخيلا ءاممو هللا دبع نب دم ره (یراصا الا انژدح ) هلوق . ةلئامملا

 ( رضالا ةئبا نأ ) هلوق ٠ « ثدح انآ نأ ديح ا :ةدحر ںی تلا ةياور ىف ( سفأ نع دیح نع ) هلوق . ةرقبلا

 ىرارفلا ةياور نم ةدئاملا ريسفت قو « هتيغ دیددتلاو هلرأ مضل عمبرلا نأ سنا نع هئسلا اذهب ريسفتلا ىف مدقت

 عيبرلا ترسک و سنأ ند ديم نع رمت ەم قیرط نم دواد فالو « سنا ةع عیب را ترک و سنآ نو ليج نع

 قو « راصنالا نم ةيراج 0 ىراروفلا ةياور قد ( اینا ترک هب راج تمطأ ( هلوق . رضغلا نب نا تأ

 اونأف ) هلوق ٠ ةقيقرلا ةمآلا ال ةباشلا ةأرملا ةيراجلاب دارملا نأ حضوب وهو « ةيراج لدب « ةأ ما د رەتەم اور

 اوضرعف ءاوبأف وفعلا مهيلا اوبلطن د سا نع رخآ هجو نم ىقاسنلاو هجام نال هلثمو حلصلا ىف دار ( تقي ىنلا

 ىلع وأ انام روكذملا رسكلا نع اوذمي نأ امتینت ترسك یا لهآ ىلإ عيبرلا لهأ باط ىأ «اوباف شرالا مهلع

 هلل ىلا اوناف صاصتلا موقلا باظف , ىرازفلا ةياور فو « صامقلا الا ١ وا د حاصلا ىف داز , اومن:ءاق لام

 نيب صاصقلا باب » ىف ابرق هتیکح ام رخآ ىلإ ءرضنلا نب سنأ لاقف »حلعلا ىف داز ( ضاصتلاب سأف) هلوق

 قو « شرالا اوابةأ مولا ىضرف » یرازفا ةباور ىف عفو اوفعو موقلا یضرف » هيف هلوقو « ءاسنلاو لاجرلا

 ةأرملا لهأ ىضرف د ییعامسالا دنع درح نم ةيواعم نب ناورم ةياور فو « هوذخآ شرأب اوطرف » رمتمم ةياور

 نإ : لاتو هيلي ینلل بجعف» رمتعم داز ؛ ةدلا ىلع ىأ ءاوفمف » هلوق نأ فرءف « اوفعف هرذخآ شراب

 اذه ىف سنأ نع دمح نع نادطلا دلا ةياور ىف مقوو . همسا رال یا « هر ال هللا ىلع مسفآ ول نم هللأ دابع نم

 لمف ىفأ ىلع متفآ رضنلا نب سنأ نأ هبجعت هجوو « هرب هللا لد مقا وأ لجر نم مد مصاص ىف أ نبا دنع ثيدحلا

 ریما هللا محلا « هنيع ىف ثاحي نأ ةداعلا ىف كلذ ةيضف ناكف لعفلا كلذ غاقيا ىلع ريغلا كلذ رارصإ عم هريغ

 بل سنال هللا نم امارك| عفو اها قافنالا ادم نأ ىلا «هللا دابع نم نا , هلوقب راشأو « سنا مسق ريق وفعلا

 هللا باتک » غم هلرق طبض ىف فاتخاو . مهيرأ مهطعيو مءاعد بيحب نيذلا هللا دابع ج نم هنأو . هني

 عضو» ردصلا هیف عضو ام هنأ ىلع نابوصنم ليقو ؛ ربخو أديم امهنأ ىلع ناعوفرم امم ر وپذااف « صاصقلا

 ذو<و  فوذ لمفب بصاي وأ « ب منيف هنم لدب صاصقار ءارغالا لد وأ « صاصقلا هللا بک ىأ لعفلا

 لد وبا صاصقلا هقا باتك کدح دارا : لیقا ىنءملا ىف اط فاتاو . فوذع ادتبم رخ نوكي ناب هعفر

 خورجلاو ) هوة ىلا راشآ لیتو  صاعنل تا كح یا کما باتکلاب داراا لیتو « فاض» فذح ردقت
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 لوق ىف ( نسلاب نسلاو ) هلوق ىلا لرقو 6 هب متیقرعام لاع اربفاءف ) هلوق ىلإ لیقو ( اورقاعف  صاصف
 سنآ راكذإ لكشتسا دقو. هعفرب ام انعرش ىف درب ملام انل عرش البق نم عرش نأ ىلع ءائب مارق مولع انباکو )

 ابا منآ مث ؟« عيببرلا نس رسكستأ , لاق مث صاصقلاب ملا یب ىألا نم هعام“ عم عيبرلا نس ردك رضالا نبا

 ناك ليقو ؛ امنع اوفعي نأ مهيلا ةءافمشاا بلط ىف قلع يذلا ىلع ديك انا ىلا كلذب راشأ هنأب بيجأو رسکت ال

 ضحا راكذالا دري ل ليقو « فعلا وأ ةيدلا نيبو هنيب رييختلا ىلع هنأ نظن مت صاصقلا نأ لمي نأ لبق هفاح

 ىبيطلا مذ المو شرالا اولی, وأ او مس ید اضطر موصخلا مای نأ هللا لف نه ءاجوو امقوت 46 لب دراا و

 ايف «میخال نأ هلضفب ةقثلاو هرومآ ىف هب فطللا نم هللا د ع هل ناك ال هعرقو ین لب محلل ادر هلقي مل : لاقن

 مف فلولا زاوج ةيقو 5 ها ام ىلع سالا عقو دقو 0 وفماا :err نأب هدارآ اف هرظ بخت الر هب فاح

 ف ةءاهشلاو 0 صا معلا نع وفعلا بارحتسا و ۲ هيلع كلذب ةنتفلا نمآ كوع كلذ هل عقو نم لع ءانئلاو هعوقو نظر

 قر تاحارجا ىف ءا فلا نیر صاصقلا تايثاو ۴ هيلع قتلا لع قدتسملا ةيدلا وأ صاص2۲ ف ةريخلا ناو 6 وما

 روكا نوكي نأب لثاذلا نكمأ اذإ اف هلعو « نساا رسك ف صاصقلا نابرج و,ةردلا ىلع ماصلا هيفو . نانسالا

 ۰ درب : لاف ؟ فيك درحال لز : نتسلا ف دواد وا لا ام درملاب هل ۱2, ام یاجاا نس نم درو اط وی.

 قایساا اذه نم دمعب وهو علما ىلع تب دا اذه رسک لمح نم مو

 عباصألا ذب د اپ تع ۳۰

 وده : لاق اک ىلا نع ساب نبا نعد ةمركع نع ةداتق نع ةبعش انثادح ذآ ِ 77 بس ۵۵

 ¢ ماهمإلاو ىصنخلا ین ¢ ءاوس هذهو

 همس ٠
 مو م و ۳ -

 تەم : لاق سارع نا نع 0 ةءركع نغ ةداتف نع ةع نع ىدع یآ ۹ انثى راشب ن دغ انو

 «هوح ۰۰ ی ین

 یه ءاوس هد و هذه لاق 2 ىذلا نع صابع نبأ نع) هلوق ؟ ةع وا ةیوتسم له ىأ (عب اصالا ةيد پاب) هلوق

 هىنغلد ةظفأ فذحو « رهاخلاو مامالا 0: ةيعش نع عيدز نب ديزي قارط نم ی اسزلا ةيارر ی ) مامالاو رصنا

 € ماتمالاو رها لا راشأو 1 لرعاعالا نع ةيعش نع دعجأإ 4 ىلعلو € رشع مشع « ع ةياور ۴۳ دازو

 ثراولا مع نب دم أ لید قيراط نه دواد یالو ۰ ءاوس امد 5 موش نغ ىلع نب مصأع قرط نم لیءامسالاو

 نع یرحلا ديزي قی رط نم یذمزااو دواد الو « ءاوس تءرضلاو 2.11 « ءاوس نائسآلاو عباصألا و ةرعش نغ

 ةياوز نه مصاع ىبأ نبا جرخأو «ءاوس نياجرلاو نبديلا عباصأ ءظفل قو ءءاوس عباصألاو نانسالا» ظفاب ةمركع

 ىذلا ىف م لاق عب ادآلا نع ار سابع نبا لإ ناوم هثعب لات بیسلا نب ديعس نع ةداتق نع ةيعش نع ناطقلا یگ

 ركذأسو «رثع رشع عبامالا ق , كلام دند مز نب ورع باک ق اذکو « رشع عبد لكو نیس ديلا ىف ب

 € لبال !نم 2 رذ۶ع هم نرلك ہاوس عب اصالا 0 همقر هدج نع هيبأ نع بیم نب ورە ثر لح نم هچام نالو < س

 عرق و لجأ نم ةچرد د:سلا اذه ؤ فاسأا لر )رغ لم ىنأأ تءس) هلوق . دمج هدنسو نیر دح دواد و هق رف و

 یرابا ح ۰ ۱۳ ۶-6۲٩



“AY ۳۳۹ ۱تايدلا باگ  

 ةروک ذاا یذم يآ نبا ةياور نم ىليهامسالاو هجام نبا هجرخآ دقف ءهرحت م هلوت امأو : عامسا اب هيف حيرصتلا

 ةياوراا ظفلب ناطقاو ردنغ هب ائورقم نكل اضيأ ىدع نأ نبا ةياور نم هاجرخأو « ءاوس عباصألا و ظفلب

 ىروألا لوقي هبو « معلا لهأ دنع اذه ىلد لمعلا : ىذمرآلا لاق ءرصنخلا ىلع ماجالا یدقتب نکا و ىلوالا

 ةبيش بأ نبا جرخأف مدق فالغ هيف ناکو , راصمالا ءابقن عيمج لاق هب و : تلق . قحساو دمحأو ىعفاشلاو

 قو عسل رصنيلا قو رثع رثع ىط -ولاو ةب ايسلا قو ردع ةسمخ ما الا قو رع نع باس)ا نب ھم ةياور نم

 دجو ىح : بيسملا نب ديعس لاق و دازو هوح رع نع« ىروثلا عماج » قو « دهاع نع هلثمو « تس رنا

 هجرخأ مزح نب ورع باتتكو : تاق . « هلا عجرف رشع عيص] لك ىف مزح نب ورمعل تايدلا باتك ىف رمع

 لوسر هبتكىذلا باتکا ف نأ د هيبأ نع مزح نب ورع نب دمع نب ركب ىنأ نب هللا دہ نع أطوملا ق كلام
 نوسمن لسجرلا فو ءنودمخ ديلا قو » هيفو «لبالا نم ةثام رشملا ف نأ لوقملا ىف مزح نب ورمل لر هللا

 نب رکب ىبأ نع رخآه جو نم یاادفلاو « ليسارملا » ىف دراد وبأ هلصوو « لبإلا نم رشد كلانه ام عيصإ لک قو

 كسوف جرخأو « ىناسلاو دواد وب أ هلدأو , نایح نبا هدو . ال وطم هدج نع هيبأ نع مزح نب ور نب دمج

 « رشع ةدسحاو لك قو ؛ ديلا ةيد فصن اهيأت ىتلاو ماچالا ىف د هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رمعم نع قازرلا

 یعشآ قرط نمو < e رماخلا قو نا رصنوأا ىف د لاق هنأ الإ ربع رثا وع دهاج نع ةبيش ىبأ نبا جرخأو

 ماجالا ءاوس هذدو هذه هللا ناحيس : لاقف ء رشع عيصإ لك ىن : لاقف هلأسف لجر هاج حيرش دنع تنکو

 جرخأو « حیح هدنسو رذنملا نبا هجرخأو « عدتبت الو عبتا سایقا تعئم ةنساا نإ كعو : لاق « رصنخلاو
 لاق « لبالا نم سمخ : لاقف ؟ سرضعا) ىف اذام : سابع نبا ىلا ىتزأا نافطغ ابأ تب ناورم نأ أطوملا ىف كلام
 یهنقی اذهو « ءاوس اماقع عباصالا ىف الإ كلذ ريتعت مل ول : لاقف ؟ سارضألا لثم مفلا مدقم لمجتأ : هيلا قدرف

 اذه : یاطلا لاق . رظن روك ذلا ساية ىف ناكا الاو عباصالا ىف ناورمو سابع نبأ د:ع فالخ ال نآ

 ناو اهتيد یواستتا مسالا ثيح نم ترّدعا ینعلا رج نم ابطرض قاف اذا« أهتيك طريضتال ةيانج لك ىف لصا

 ىف هلثمو « هاو امرتيدذ كلذ عمو رصاخال سيلام ةوقلا ن. ماهبالل ناف « اهلمف خلبمو اهتعفنمو افاح فلثخا

 كلذكو « ةحاسملا ىف تفلتخا ولو ءاو امید حاولا ف لولا اذكو , ىثأ وأ اركذ ناك ءاوس ةرغ نينجلا
 تل أس ه ةعيبرر نع أطوملا ف كلام هجرخآ امو . طقف مالل ارظن ءاوس اهتيدو ضعب نم ىوقأ ابضعب عفن نانسألا
 : لاق ؟ تال: ىف : تلق « نورشع : لاق ؟ نیعیص) ىفأ : تلق  رشع : لاق ؟ ةأراأ عبص] ىف ؟بهس ا نب ديعس

 نبا اي : لاق « اماقع صان اهتويصم تدتشاو امحرج مظع نيح : تاق . نورش لاق ؟ عبرأ ىف : تلق« نوثالث

 هنود اف ةيدلا اث ردق ناك (ف هيواست هدنع اهنکما لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيدنأل كلذ لاق ااف ء ةنسلا ىه یخآ

 فصنلا <f ىلإ تعجر كلذ ىلع داز اذاف

 ؟ مهلك بم ؛صنقی مأ بقای له لجر نم وق بام اذإ ببسسإب - ۱
 لطبان انأطخأ القو رخآب اءاج مث لع ”همطقف ىت رم هنأ لجر ىلع ادبش نياجر ىف ىذا نع فاه لاو

 مكتمطقل امد مت اکنآ تدلع ول : لاقو لوألا ةيدب اذخأو امدامش



 ۳۳۷۹ ۹۸۹۷ - 1۸۹1 ثيدحلا
 انس

 Lé نأ اع لل یر رع نا ید عفان نع ۳1 دیبع نع يج ا لح راش یا ىل لاقو ل "الاقك

 ةمبرأ نإ » هببأ نع يك نب ةريغم لاقو . « مهئلتقل ءاعنص ”لهأ اهیذ كرقشا ول : *رع لاقف « ًةليغ لق

 ند ع دافأو ۰ ةع ند ن رقم ن بو "لر ريب ذا "ناو رگب وبأ داقاو ۰ 6 م ۰۰ رم لاق بص اولی

 شوخو طوس نم عرش صاتاو . طا واز ةثالثث نم لع داقأو . ةر داب ةبرض

AYلاق فا دبع نب نا دوبع ن او ىبأ ن ف یو ان دج نايفه نغ نغ ى2 5 د د سم اشو -  

 ءاو لاب ضيرملا ةيهارك انلقف لاق « ىنو يما انيلإ ” ريشي لمجو « هضيم ىف لِي ف ره "لوسر اند : ةثئاع تلاد

 الإ ذحآ کنم "یبیال: کاج هللا لودر لاقف «ءاودلل ةيهارك الق لاق ! ینوذلت نأ نكسهنأ ملأ : لاق قافأ الف

 «کادپشب مل هناف سابما الا ءرظنأ انأو دف“
 6 عملا ةفيصب « نريئاعي د ةءاور قو < رثكالل اذك ( ؟ بئاعي له لجر نم موق باصأ اذإ باب ( هلوق

 ۱۳۳۹۵ ةعاج حرج وأ لاق اذإ ىأ € ميلك مم ص2 را 05 هلوقو ۰ ةر ضط ذل فو نوالا فذ#م یرخآ قو

 اه ةبقامااب دارا 6 ةيدلا نين ارا ند ذدخؤيو 9 سيا ادحاو نیم وأ عيمجلا ىلع صاصٌل بج له ادحاو

 ناف «ةيدلا رخالا نم ذخویو امهدحآ لتق نانثا هلق نمیف نریم نبا لوق ىلا راشآ فمما نآدكو , ةأفاكملا

 ۱ یعشاا نغو ٠ ة دا مست ةمسنأا ند نعأ راو لف ةرشع 4 ول اک ةيدلا ةيقر مهلع تعزو 5 اوناك

 نیعتیو دوقاا طقس فاسا ضعب نو « قب نمع وفءيودحاو نم رك أ اوناك نا مهنه وأ اههنم ءاش نم ىلولا

 نيريس نبا لوق لثم یرهرلا و ريبزلا ناو ةبواعم نع ءاج : لاطإ نا لاقو « رهاظلا لهأو ةءبر نع یک ةدلا

 ول هل*هو ءالنات r لک ناكو ضء! نود ضعب له اہ وهز ن ورڪ, الذ شیت ال سفنلا نآ ر وما ةج=و

 فرغرلا ناف فرغر لک | ىف اوكريشا ولام فالخم « عفر مهتم داو لک ناک هلثقف لجر ىلع رجح عفر ىف اوكرتشا
 نب نایفس ن۶ ی فاع هلصو )خا لجر ىلع ادوش نياجر ف ىمشلا نع فرطم لاقو ( هلوق < یعهد مح ضدي

 وغاب هاا مث ۴ وذ « عظف قرس هنآ لجد يلد ادبشأ ام lle ايئأ نياجر نا 0 ىوعذثلا نع وفا ؛رط ترا فرم ند 4 4 £

 مع ول : لاقو ل ۳ ةيد اممهرغأو رخالا ىلع امتدامش زج لف لوألا لء انأطغأو قرس ىذلا اذه : الاقف
 4 اموت داش زج لو 00 وب فرعو ¢ امهماع دوبشملام أ ىلد الو ند »ألا ىلع تا و اک €aba) l ەە کنآ

 وم اهمتدابش لع لاطرالا لمح نر ۰ ىلع بعت 4 ها « ۳ لاع «i ىراخيلا ةياور ق هلرقب دارملا « رخآلا

 نکن المتع ناك ناو ظفللا تا بةعتلا هجوو « نيممتم اراص !ههتوكل ةيناثااو أطخلاب امف امهرارقإل ىلوالا
 ناطالا ره نحو رادب فورءاا دم وه ) راشإ نبا ىل لاقو ) هلوق ٠ . نيل اهتحالا دحأ تأمص ىرخالا ةءاورلا

 كل ربشا وأ رع لا ) امس ىأ ةمجيأا نیا رسمك ( ب 4 لت ۶ امالغ نأ ( هلوق ۰ یراما ر م نا وو هللا كدميعو

 حصأب رم ىلا لوصوم را اذهو ءسفنلا ةدارا ىلد ك ثينأتلاو , هجوأ وهو هيف د ىنممشكلا ةياور ىف ( اه

 لاق رمع نا, هاففا و عفان نو رشآ هچ و ن» ناطلا ى ند روآ نب هللا دبع نع هيد ىبأ نبا اشا دقو ؛ دانسا



AY 
 ۳۳۸

 تايدلا باتك =

 نأ بیلا نب دیعس نع دیمس نب ىحي نعوم لق رخآ دئسب ًاطواا هجرخأو « حلا لجرب ءامنص لهأ نم ةعبس
 لدوأ عفان ةياورو ءاسمرمج مهئلتنا ءاعنص لهأ هيلع الاوت ول : لاقو ةليغ هول :ةف لجرب ةتس وأ ةس+ لتف رع

 لاقو) هلوق . هدعإ ىذلا نه رضاع كلذ عم رث لاو « قفاوت هانعمو ماللا دعب ةحوتفم ةزم الام هوقو  مضوأو

 ىرواحااو غبصأ ù مماق هقيرط نمو بهو نا هلصو ىذلا رثآلا نم رضتخم وه ) لا هيبأ نع مک نب ةريغم

 باغ ءاهاص ةأرما نأ هنأ ند هثد> یقاهنماا مک نب ةريذملا نأ مزاح نب ريرج ىنأدح بهو نا لاق « قييبلاو

 نا هل تااقف الءلخ امج وز دعب ةأراا تذضتاف « ليصأ هللا: امالغ اه ريغ نم هل انبا اهرج ىف كرتو اهچوز اهنع

 ةأرااو رخآ لجرو لجرلا مالذلا لتق ىلع عجاف ۰ اب هواطأ «هنه تعنتمأف ٠ ىلأف هتف انحضفي مالغا اذه

 5 مدأ نم ءاعو یه ةحوتفم ةدحو مث ةين اتح تلا ن وکو ا متم - ةبوع ىف هواعجو ءاضعأو وءطق مث هولنق اههداخو

 ءام امف سیا ةيرقلا ةمحان ىف - واعت مل ىلا رثبلا یه ةيناتدالا ديدشتو فاكلا رسكو ءارلا حتفب  ةيكر ىف هوحرطف

 ر لا ماش, ريدأ دثءوي وهو ىلعي بتنكسف نوفابلا فرتعا مث فرتعاف اما ياخ ذضأف ١ هيفو ةصقلا رکذف

 خيشلا وبأ هجرخأو « نيمجأ مهتاتفل هلق ىف اوكرتشا ءاعاص لمآ نأ ول هقاو : لاتو امیج میلتفپ رع هيلا بتکف
 رع ىلإ نإلا ىلد رمع ىلءاع ةيمأ نب ىلإ ب5 » هيفو مزاح نب ريرج نع رخآ هجو نم « بیهرتلا باقک » ىف

 اني ودو ,كلام الا ةليغ لاق هنا هيف لق, مل هلوق ىف ربا درع نبا ىلع بقعت اذه رع نبا رثأ قو « هو# هيلا بتکف
 هللا دبع رجابملا ىلأ ىلا دیچ دنسب ةبوجتز نب نسحلا ىفأ دئاوف فو ىنطثرادلا دنع رخآ هچو نم ةصقلا هذه وعآ
 لاجر ةعبس ةتديلو عم دجو مدق الف « مايأب ةئس لک سانلا قباسي لجر ناک» لاق ةيلعث نب سيق ىنب نم ةريع نبا

 م١٠ اباتفاو میفانعآ برض'و نآ هب اوج فو رع ىلإ ريمألا باكو مهفارتعا ىف ة مةلا ركذف .هولتقن هوش آف نوب رشي
 لو « ربع نم كلذ ررکت دق « ديج هدنسو ىلوألا ريغ ةمقلا هذهو « مهتلتقا ههد ىف !وكرتشا ءاعنص لهآ نأ واز
 فرعآ ال ىنامئص ةديذملا دلاو مكحو « بهو نبا ةياور ىف مالغلا مسا ىلع الا امف ركذ نم ذحاو مما ىلع فقأ
 نب دب وسو لدو بی زلا ناو ركب وبأ داقأو) هلوق ٠ نیمباتلا تاق ىف نایح نبا هرکذ دقو هدلاو ما الو هلاح

 ( شوخ و طوس ن» حرش صاقاو  طاوسا ةلالث نه ىلع داقآ و « ةردلاب ةيرض نم رع داقأو « ةمطا نم نقم

 مطل » لوقي بارش نب قراط تم ني هانا نب ی قیرط نم ةببش ىبأ نا هلصوف قيدصلا وهو ركب ىبأ زنا اما

 یناجتسیا ىتانأ اذه سا : رکب ۳ لاما < ةمطا و ةماه طا مورلاك انيأر ام لبةف ةمطا الحر اموب ركب ربا

 ريبزلا نا رثأ امآ و لجرا افعف «صتقا : 4 لات مث تام ثالث هلحا ال نأ تفلخل « مبتی وه اذاف هتامش

 امأو «ةمظل نم داق ری. زا نبا نأ, رانيد نب ور نع ةي نب نايف نع ج ددصهو اد ىبأ نبا هلعوف

 الجر ماما لجر ىف و ايلع نا و هببآ نع نما ی ةيجان قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هجرخاف لوألا ىلع ولأ
 هچرخاف ربع رثأ اما و « هند یبهشلا ب رام نو ةبيث ىلأ نبا هلصوف نرق» نب ديوس رثأ امأو « صتنا موطاا لاقف

 ةعيبر نب صاع نب هللا دبع نع مع نع كلام نع قازرلا دع هلصو و « أماطةام ريع نع هلل درع نب مصاع نم أطوملا ف

 ةقفغلا هاطداف « ىلع تاجع : لاذ ةرالاب هب رض لجر هادانف « ةرج تحت لابف ٠*2 ق١ رط, رع عم تنك » لاق

 نب ديعسو ةبيش ىأ نبا هجرخأت اما ىلع رگ امأو «اهرفذآ ىتاق : لة « ناءفنا لاق « قأف ء صاقا : لاقو

 هكراسف لجد هاه ىلع دند تنك و لاق فاق ريم لقم» نب هللا دبع نع ورع نب لی ىق را نم رو صام



 ۳۳۹ ۹۸۹۸ ۰1۸۹۲ ثيدحلا

 دا طرسلا ذخ : لاق قدص لامف طارسأ ةثالث "ىلع داز هن] : لاةف دولجما ءاخ . اذه دل اف جراخا راي : لاف

 نم رو صام نر ديعسو دعس نبا هلصون عرش رثأ امآو . دا متت الف تدلج اذا ىبنف اب : لاق مث طاوسا ةثالث

 هی رضف كالع ارحدزا : لاف هلأسن « كزاواج نم ىنق' : لاذ دره نأ لجر ءاج ر لاق یہ خالا مدار, قيرط

 صقألا ءاش نأ : لاةف ارد حرج دبع اهر ید هيلا ما : لات نيريس نبا قيرط نمو . هم هدافأف . اطوس

 نع قحسا یا نع رخآ هجو نمو . ةءطل نم دافآ هنأ عرش نع قحسا ىنأ قبرظ نم ةباش یا نا جرخأو . هيم

 شرأ هل سيلام ةشاخلاو ,هانهمو هنزو شرد# | ةمجعملا مب شرار ٠ شرمخو ةہطا رم :اقآ هنأ جرش

 لمح هنأش نم نل كلذب یم را وه ىاذ هرخآو مالاا نركسو ما ركب زاواجلاو . ةح۱ ۱ نم مولءم

 نبا لاق . هطسو ىف هطاري نأ ىطرشلا ةداعو ؛ طولا ىف ددب یذلا ریسلا رهو ةفيفا ماللابو ما ركب ذالجلا

 ثدللا لاقو . ثيدحلا لما نم ةفئاطو یعشاا لرف وهو . ركب ىنأ لوق وحن د.اولا نب دلاغ و نامثع نع ءاج : لاطب

 نع دوبشلاو . نيعلا ىلع ةيشخ ةبوقملا اميفف نيعلا ىف ةءاعالا الإ ءريغو طوسلاب برضلا نم داقي : مساقلا نباو

 ىل قارفال ةلئاملا رذم# هيف بدسلاو « ةموكح امف تحرج نإ الإ ةمطللا ىف دوقال رك الا لرق رهو كلام

 مدع ىلع عامجالا لقنف نيرخأتملا ضعب غلاب : ملا نبا لاقو . مطاللاب قیلپ اع رب زعنلا بجيف فيعضلاو ىرقلا

 ءاذالا نع تباث كلذ ىف دوفلا ناب رج لرفلا ناف « كلذ ىف لمذو < رب زءتلا ب امتار ةبرضلاو ةمطللا ىف دوفلا

 ىف ةشأاع ثيدح فنصاا ركذ مث . ةنسلاو باتکلا قالطإ یضنقم وهو « اعاجا نركب نأب ىلوأ وف « نیدشارلا

 هلوق نكل ءصاصقلا ىف رهاظب سيل هنأو « ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا باب » ىف هيف لوقلا یضم دقو « دودللا

 لاق نأ ةجح وه :لاطب نبا لاق . ايبيدأت ال اصاصق هلءف لإ لاق نم هب كم دقن ؟دبشي مل هناق سارعلا الا هرخآ ىف

 باجأو . ةرهاظ تسب دحارلل ةءامجا نم ضاصقلا ةجرت ىف كلذ ركذ ةيسانمو ىنعي ؛ طوسلاو ةمطألا نم داب

 « بيدأتلا ىلا صاصقلا نع امف لدمي الو ةريقحلا رومالا ىف صاصقلا ءارج] نم دافتسم كلذ أ, ريالا نبا

 دودءم ماظع مرنم لك بیصن ناف اورتآ مآ اولق ءاوس ةيانجلا ىف نيكرتشلا ىلع صاصن)) یرج نأ یفنی اذکف

 ىلاعت هللا دنع لملاو . صاصقلا هيف یرج ال فیکف رثارکلا نم

 ىأ "نا لافو . هني وأ كلادهاش : قالك ىلا لق سيق نب تعشالا لاقو . ةماةلا بسا - ۲

 و لينق ىف - ةرممبلا ىلع نوا ناکو- طرا نب یدع ىلإ زيزولا دږع نب رع تکو . ةيواعم اع دقي : کم

 ةمايقلا مرب ىلإ هيف یضتی ال اذه نذ ع سانلا 3 الذ الإو ةبيب هباحصأ دَجحَو نإ : نیناملا تويب نم تيب دنع

 هل لاقي راصنالا نم الجر نأ معز » راسي نب ربشب نع ديِبُع نب یس ان دح مین وبأ اشم - ۸

 ىذلل اولاقو "الیتف مدحأ لودجوو امف اوة رفتف ربیخ ىلإ اوقلطنا هموق نم رفن نأ ةربخَأ ةمْدَح ىبأ نب لس

 انقناطنا هلا لوسر اي : اولاتف اش ینلا ىلإ اوقلطناف اتاق اندلع الو انلتقام : اولاق « انّبحاص ما دق : مین دجو
9 

 انا ام : اولاق ؟ هلتق نم ىلع رتاوبلاب نونأت : مول لاف . رک را : لاف « ًاليتق ان دحا اندجرف ريح يبل



 تايدلا باک - ۷ فرك

 يم

 نء ةئام هادوف « همد "لطي نأ لا لوسر هركف ( دوريلا نأعاب یفر زال : اولاق . نوفلحيف : لاق . ةنيب

 « ةندصلا لبإ

 ىبأ نب ”جاجحلا انثدح ید الا مدارا نب لبعاعا رب وبأ اقدح ديمس نب فیت ازم - ۵

 موی هريرس رب زيزعلا دب نب رع نآ ةبالق وأ ىنث لح » ةبالق ىبأ لآ نب هاجر وہا ىنثدح نام
 دقو "قح امم دولا ةءاسقلا لوق : اراق ؟ ةا ىف نولوقت ام: لاف ءاولخدف ربل "نر م سانا
 سود كدنع « نينمؤأا ري_هأ اب , تاقف ؟ سانا ینیصت و ؟ ةبالق ابآ اي لوقتام یل لاق . نالا ام تداقأ

 هنري لو و دف هنأ 7 قشم دب نیم لجر یل اودهش مهن نیست نأ و تیارآ « برملا فار و دانجألا

 تک | قرع هآ صيغ لجر ىلع اودهش مهم نیست "نأ ول تيأرأ : ؛تاق . ال : لاق ؟ هه تیک

 : لاصخ ثالث ىدحإ ىف الا طف ادحأ ج هللا لوسر لتفام هللاوف : "تلق .ال: لاق ؟ هور و هه

 . مالسإلا نع "نرو هلوسرو لا براح "لجر وأ « ناصحإ دعب ىفز لجروآ « لتقف وسفن ةریر "لک "لجر

 مليت 4 "نیمالا "رعتو قركلا ىف مطق وب لا لوسر نأ كلام نب سنآ ثادح دق سيل وأ : موقلا لاق

 لكي فا لودر ىلع اوم دق ةيناع لكُم نم ًارفن "نأ سنأ یدح « سنآ ثيردح متدحأ انأ : تلقف ؟ سمشلا ىف

 الفأ : لاق « إب هللا لوسر ىلإ كل ذ اوکشا « مهماسجأ تمس ضرألا او خوت اف « مالسالا ىلع هوم

 | ومف اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشف اوجرف « ىلب : أولاق ؟ اهلاوبأو اهمابلأ نم نوبیصقن وبا ىف انيعار مم وج رغ

 ءىجف « اوكردأت مراثآ ىف لسرأف هلو هللا لودر كل ذ ابف « ملا اود راأو لب هللا لوسر "یمار اولتقف

 ةدشأ 'ىث یأو : تاق . اونم یتح سلا ىف مذيل من مهتيعأ تو مهلجرأو مهيديأ تءطقف مهم صف« موم

 "طق مويلاك تعم نإ وللاو : ديعس نب ةع لاقف . اوقرسو اولتقو مالسإلا نع او دترا ؟ ءالؤه منَص ام

 ريم "دنا اذه لازبال لاو « هجو ىلع ثيدحلاب تعج نكسلو « ال : لاف ؟ ةسنعاب ىثيدح "ىلع هرتأ : تلفف

 ترم رفن هيلع لخد : كي هللا لوسر نم ةن اذه ىف ناك دقو : تلك م ربظأ نيب خيشلا اذه شاع ام

 « ما ىف طحشتي مرمحاصب مه اذاق دعب اوج رغ « لتقف مهيديأ نيب مهنم لجر جرف « هدنع او دحتف راصنألا

 طحشقي هب نم اذاف انيدبأ نيب جرخل انغم ثدحت ناک انبحاص « ها لوسراپ : اولاقن هل هللا لوسر ىلإ اوعجرف

 لسرأف . هتلتق ةووملا "نأ یر : اولاق ؟ هلتق نورث وأ  نونظت نع : لاق كي ھا لوسر جرف « مالا ىف

 :اولاقف ؟ مولتو اب دوبیلا نم نخ لق نوذرأ : لاق . ال : اولاق ؟ اذه ل مت لر لاق ماعدف دوپیلا ىلإ
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 . فلحنل انكام : اولاق ؟ کنم "نیس ناعأب ةيدلا ن و دفآ : لاق . نواصي مْ نیجآ انولیقب نأ نولاببام

 ءاحطتملاب نميلا نم تيب "لهأ قطف « ةيلهاجلا یار میل اوما لیده تناك دقو ۽ تلق . هردنع نم هاد وف

 : اولاقو مولا رع ىلإ هوبذرف ايلا | وذخأف "لی ذه تماجف « هلكت فيسلاب فذ «مهنم لجر هل هبتناف

 ع ةه مهنم سسفاف لاق . هوملخام : لیذه نم نوسخ رق : لاف . وملح دف مهما :لاقف . انبحاص لتق

 ”هناكم اولخدأف مرد فلاب مهتم iat ىدتلاو ٠ رقي ذأ هو مأشلا نم مونم ا مدقو ( الجر نوعرأو

 اوناك اذإ یتح ءاومسقأ نيذلا نوسملاو اقلطناف : اولاق « هديب هدي ثنت رّقف لوتفلا ىخأ ىلا همف دف َرخآ الجر

 تلفأو ميج اوقاف ءاومسفأ نيذلا نیا ىلع "الا مناف ىلبإلا ىف راغ ىف الخف «ءامملا مهتذخآ لب
 نب كلا دبع ناك دقو : تاق . تام من ال عاقل نقل یا اکر رک رجح اموهعبلاو ناني رقلا

 مريو ناويكدلا نم اوحف اومسقأ نيذلا "نیسغاب رمان « منص ام لعب مدن مث ةماسقلاب الجر داقآ ناورص

 « ماشلا ىلإ

 ىلع مسقت نالا یهو « ةماسقو امم م.قأ ردصم ىه ةلءبملا فيفخو فاقلا حتفب ( ةماسقلا باب ) هلوق
 مام] لاقو « ةماسقلا ظفاب مدلا ىلع مسقلا صخو « مدلا مءاع ىعدملا لع رآ مالا اوعدا اذا لبتقا ءاياوأ
 ةماسقلا : کحما ىف لاقو . ناعالل مسأ ءارففلا دنعو « نومسقي نيذلا موقال مما ةغالا لهأ دنع ةماسقلا : نيمرجلا

 لاقو) هلوق . اهسفن ناءالا ىلع تقلطأ مث معلا بودذم ةءاسفلا نيعو ء 4, نردرشإ وأ ءىثلا ىلع نومي ةعابا

 تادامشلا باتک ىف امات الوصوم مدقت ثیدح نم فرط وه ( هنيع وأ كادهاش ین لات سیف نب ثءشألا

 ثردح ىف ديبع نب ديعس ةياور حيجرت ىلا انه هركذب فنصملا راشأو , هحرش عم روذنااو نالا باتک ىف مث

 مضب ( دقي مل ةكيام یبآ نبا لاتو ) هل . هيف ثحبلا ىتأ.س اک مهيلع ىعدملا ةما قلا نیک ىف أدبي ىذلا نأ بابلا

 نبا نع داح لاق « رذاملا نبا هقبرط نمو هفنصم ق ةءلس نب داح هلصو دقو ءصتقا اذا دافأ نم فاقلاو هرآ

 یا نبا ىنمي ةيواعم نأو امب داقأ ريبزلا نب هللا دبع نأ ہت خاف ةماسقلا نع زبرملا دبع نب رع ىناأ و ةكيلم ىفأ

 ركذ ا داقآ هنأ ةيواعم نع حص دق : لاقف هتوب ىف لاطب نبا فتوت دقو حي دنس اذهو « ام دقب مل نایفس

 نمو هيبأ نع دانزلا فأ نب نمحرلا دبع ةفيحص ىف وه : تاق . قارعلا لهأ ىلع هجاجتحا ىف دانزلا وبأ هنع كلذ

 مو نالجعلا یب نم الجر راصآ الا نم لجر لتق لاق تباث نب ديز نب ةچراخ یژدح » لاق قبول هجرخأ 42 رط

 ىلا تیکرف « هولتقیف مهلا لس مث لوتقلا ةالو فلحم نأ ىلع سانلا یار عمجأف « خطل الو ةئيب كلذ ىلع نكي

 ديعس ىلا باتکلا تعفدف « هوركذام لءفاف اق> هركذ ام ناك نإ : صاما نب ديعس ىلا بتكؤ كلذ ىف ةمواعم

 « كلذ ىف كسلا ناکو هل تعقو امل ام دقي مل ةي وادم ناب عملا نکع و : تلق . « انيلا هلسأ م انيك نیس انفلحأت

 لوقب كلام كس دقو . كلذ ىف نذآ هن وكلا ام داقأ هنأ هيلا بسفو هيلا كلذ ىف مالا لكو هریذا تعقو الو

 وأ كلذ نع عجر مث اهب دوقلا یرب ناك ةيراعم نركب نأ لمتحم و « عاجإ ام دوفلا نأ لطف ر ركذملا ةجراع



 تايدلا باتک - ۷ ۲۳

 یرخآ ةمن بسلا نإ ديعس نع یرهزلا نع حر دنسب « ءاضقلا بدأ » ىف ییزارکسلا جرخأ دقو . سکعلاب

 نب كلما دیع ىضقو « لتقلاب امف ىضق ناورا ىرخأ ةصقو « لتفا اب اهيف حر مب مل نکل ةماسقلاب ةيواعم امف ىضق

 ليوطلا در انثدح ماشه |[دح روصام نب دیعس هلصو (خلا ذب زعلا دبع نب روع ب :کو) هلوق . هبا ءاضق ل٤۵ ناوم

 نا هقا هحر رص هيلا بتكف « ةرمهرلا قوس ىف دجو لبتق ىف زيزعلا دبع نب رع ىلإ ةاطرأ نب ىدع بتلكو لاق

 لاق دخ ند رخآ هجو نم رذنلا نا ج رخآو « نا ةيضقلا هذه ناو ةءايقلا موي ىلإ هف ىضقي الام ای الا نم

 « حيا رثأ اذهو هوم رکذف ز زملا دبد نب رع ىلإ ةاطرأ نب ىدغ هيف ب:كف شئاعو ريدة نيب ليتق دجو

 ناكو ( قامملا رثألا ىف هلوق . قثمد لما نم یرازف وهو ةلءبم اهدعب ءارلا نوكسو ةردحلا مكب ةاطرأ نب ىدعو

 « نیهسآ و عسل ةنس ةرصبلا ةرمإ ىلع ىدعل زب ز هلأ دبع نب رمع ةيالو تناك: تاق . ( ةرصبا ىلع ) دیدشال اب ( هما

 دقو « نمسلا نوع,اب نيذلا ىأ ملا دن دشاب « نين امسا تويب نم » هلوقو . ةئامو نينث ::- لتق ةنأ ةفيلخ ركذو

 داح فنصم » ىف نأ لاطإ نبا ركذف « ةءواءم ىلع فلخا اک ةماسقلاب دوقلا ىف زی زملا دبع نب رمع ىلع فادخا

 ناك هناب عمجيو : تلق . ةئيدملا ىلع هترمإ ىف ةماسقلاب داقأ زيزعلا دبع نب رع نأ کیلم یا نبا نع ۾ ةللس نبا

 ىبأ ةصق نه بابلا رخآ ىف ىتآ رسام كلذ ببس لملو « ةفالخلا ىلو امل عجر مث ةئيدملا ىلع اريمأ ناک ال كلذب ىري

 لاق , لاق ىرهزلا قيرط نم رذنلا نبا جرخأو . كلذ ىلد هقفاو هنأك-ف ۰ اب دوقلا مدع ىلع جّتحا ثيح ةبالق
 ال ام لع نوفلحیف اذک ضرأ نم رخآو انک ضرأ نم لجر ىتأو ةءاسقلا عدأ نأ ديرأ ین زيزعلا دبع نب ردع یل

 قبسو « فایل ةماسقلا ف سانلل ناو « همد لطيف كباب دنع لقب لجرلا نأ كش وب اکی نآ كنا تاق « ن ور

 نوفل موقل ايد لو, ناك هنأ هثع رذملا نإ جرخان زع نب هللا دبع نب ملا ةماسقلا راكذا ىلإ زيزملا دیه نب رع

 لقن ىف حدقي اذهو « ةدامش محل لبقأ لو الاكن میام و مهتبفاعل مآ یل ناک ولو « هورضح لو هور مل مآ ىلع

 نأ سابع نبا نع اضبآ رذنلا نيا جرخأو . ةنيدلا ءاهقف لجأ نه الاس ناف ةماسقل اب دوقلا ىلع ةنيدملا لهأ غاجإ
 لا قبر نمو . روج ةماسقلاب دوقلا : لاق ىدخنلا مدارا قب رط نم ةبوش یآ نبا جرخاو ام داف ال ةماسقلا

 بوجوت لق لوألا لعد ؟الوأ أم لمعي له ةماسقلا ف فالءالا لصحمو . اش ةماسقلا یرمال ناك هنأ ةبيتع نا

 وه ( ديبع نب ديع- ) هلق . !مطرش ىف ًاضيأ اوفلتخاو ؟ ممل ىعدملا وأ نيعدملاب أدب لهو « ةيدلا وأ دوم

 نرم رخآ وه انه هنع یوارلا ممن وأو « واک الا نم هريغو ىروثلا هنع یود لیذه ابآ ینکب قوكسلا ىئاطلا

 هةةيط قو ؛ هال ینمش ةيعش ناک دواد نآ نع یرجالا لاقو ‹ نورخأو نيعم ناو دحأ هقثو هنع ىور

 هلوق ۰ ىاسنااو ىذمرتا هل جرخأ قودص ىرصإ دمو زهو نوالا فيفضو ءاحلا مب یازا دیپع نب ديقس

 ملم ةياور قو « هدج مسا ف رهآ ال ةفيفخ ةلمم مث ةي اتحتب راسو نبأ رفصم ةمجعملاو ةدحوملاب ( ريشإ نع )

 نم ةئراح ىنب یلاوم نه وهو : تلق . « یراصاالا راس نب ریش انئدح » دبع نب دیعس نغ ريك نبأ قيرط نم

 دع ءانكو ىفاسفلاو نیعم نب ىح هقثوو ةباحصا ةماع كردأ امن !ريبك اخیش ناك : قحسا نبا لاق « راصن اا

 ةلموملا حتفب ( ةمثح ىلأ نب لبس 4 لاق راصن لا نم الجر نأ معز) هلوق ۰ ناسيكابأ هتیاور ىف قحسا نبا ٠

 اذکو « هرخا هنأ یراصنالا ةمثح یآ نب لوع نع هدنع لب معز ريك نبا ةياود ىف عقب لو : ةثلثلا نوکسو

 لاقپو ماع نب ةء ءاس نب ساع ةمثح نأ م ماو « یداخبلا خيش معن ىبأ نع رغآ هجو نم جرختسلا ىف معن یا



 ثيدحلا ٩۸۹۸ - ۹۸۹٩ ۳۳۳

 یم ( همرق نمارفن نا ) هلوق < سوالا نم ناب ةثراح ىنب نم وهو هدج ىلا ةيسنلاب وه رهتشاف هللا دع هيأ مسا

 یک نع لضفملا نب رشب قيرط نم ةيزجلا ىف مدقتف , نينثا مهم راسإ نب ريشي نع هثياور ىف ىراصتالا دیعس نب ی

 دیشب نع یح نعدیز نب دا ةباور نم بدآلا قو «ديز نب دوعسم نا ةص و لوس نب هللا دبع ناطن او هذسلا "لی

 ةياور نم ب دزعو , اًءاطنأ د وه م نب ةه. و لوس نو هللا دع نأ <i انا جيد !ù عفازو ةمدح نأ نو لوس نمد

 دی ز نب لوس نب هللا دبع جرخ الاق ا جدخ نب عفارو لاق هنا تإ حو یک لاق د لوس نع ریشا نع یک نع ثرللا

 نا و راب نب دیشب نعءظفلو اءفار رک ذر م نك ۱ ی نو میشه ةنا ور نم هدزع هر و دبز نب دوعسم نإ ةصدعو

 دوءسم نب ةص,ع هل لاقي هل مع نباو ره نلطنا دیر نب لوس نب هللا درع هل لاقی ةت راح یب نم راصنالا نم الجر

 دنع یمسم ريغ ثددحلا اذه ىف جدخ نب عفار رکذ توثو  هب ةمثح یآ نب لبس نع هرخآ ىف ,دئمأو ۾ ديز نبأ

 نم لجرو وه هربخآ هلآ ی یا نإ لمس ند » لمس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب یا ىبأ قبرط نم دواد نا

 نب دیوسو عفارو لوس ند د ریش, نع یب نع شايع نب لیعاا قیرط نم ما ىبأ نبا دنعو « همرق ءاربك
 ةصيخمو « ثيدحلا ركذف « جرخ لوس نب هللا دبع نأ مونع دیش یک ذف ةا راح ینو ىف موق تناك ةماسلا نأ ناهعنلا

 ىف فیفخنلا کحو ةصيوح هيغأ طبض اذکو ةلمبم داص اهدمب ةروسکم ةين'ةحتلا ديدشتو ةلموملا حتفو ملا مضإ

 عيش ىلإ اما د دمعس نب یح ةياود ىف ( امف ارقرفتف رييخ ىلإ اونا ) هلوق . ةفئاط هحجرو اعم نيمسالا

 نع راس نب ريشإ نع قحسا نب دم ةياور ىف عقو دقو ءاف عب i امرهم ناكءزأ ىلع بابلا ةياور لمحو « اقرفتف

 نع هتياور ىف لسم دنع لالب نب ناعلس داز ءارمت نوراتع هل باعصا ىف لهم نب هللا دبع جرخ و ماع نآ نبا

 دارلاو « ىزاغملا ف كلذ نايب مدقت دقو : دوم ابلهأو ملص نهرب یهو عقب هللا لوسر نمز یو دعس نب ىحب

 ام جرم اع رطشلاب عرازملا ىف اولمعي نأ ىلع امف ۳ لب ىنلا رقأ تحتف امل اهئاف ء امحتف دعب عقو كلذ نأ
 ةياور ىف ( البتق مدحآ اودجوف ) هلوق فی جرخ » هللا دمع نب ىلا ىبأ ةءا ور قو . هنارب مدقت اک

 « هنفدف همد ىف غرمتيف برط طر یا اليتق همد ىف طدشأي وهو لوس نب هللا دبع ىلا ةصبع ىناف ١ لضفملا نب رشإ

 نب هللا دمع دجوف » لالب نب ناماس ةياور قو « هئفدف الا لوس نب هللا دع دحج ةص.م اذاذ و ثيللا ةياود قو

 هاب « ریقف ف حرطو لتت هللا درع نأ ةع ربخأف » ىليل ىبأ ةياور قو « هيحاص هنفدف هيرس ىف الو تقم لس

 ( التاق ان لع ال و انلةةاماولاق ءانيحاص ملت دق مهیف دج و نيذلا اولاَعف) هلو . ةريفح یآ ةرو.كه فاق مث ةح وفم

 ىلإ اوقاطناف ) هلوق ۰ « هانلتقام هللاو اولاق ءهومالتق هشاو منا : لاقف دو ةصبحم داف و ليل ىفأ ةياود ىف

 یا ىلإ دوس انبا ةهيعو ةصروحو لبس نب ندحرلا دبع ءاج و ديز نب داح ةيأور ىف ( لو هللا لور

 ةصروح و ةصيمو نهحرلا دید لوتفلا وخآ ىتأف , لالب نب ناملس ةءاور ینو « ممحاص ما ىف اوملکتف

 ةصيوحو ره رم ینلا ىلا ةصیحم لبقأ مث » ثلا ةءاور ىفو « لتق ثيح هلا دبع نأ لب هللا لوسرل اوركذف

 لاقف) هلق . ةصيحم نم ىأ « هنم ربكأ  ةصيوح ىأ وهو » هتیاور ىف ییا وبأ داز « لوس نب نمحرلا دبعو
 ديف و دیعس نب ىح ةياور ىف داز ؛ ءارغإلا ىلع امف بصذلابو ةدحوملا نوكسو فاك" منا ( رکلا ربكلا

 يدب ةياور قو هخآ ما قد لسم دنع ییح نع ديز نب داح داز « موقلا رغصأ ناكو ماكتب نمحرلا دع

 یرخالاو ما لرالا < رکا رک لاذ مکتب نمحرلا ديع بهذف » كرللا ةياور قو « موقلا ثدحأ وهو »

 ىرابلا حف ه ۱۲ ۳۰م ۱



 تاأیدلا بائك- ۸۷ ۳۳

 ۰ ريك رک » لضفاا نب رشب ةياور قو « رک لا أدبي لاق وأ , دازو ديز نب داح ءاور ىف هلثمو « لوالاک
 قو «یایحاص ملکمتو تكسف و ثيألا ةياور ىفو « نسلا ديري ه دازو ليل ىبأ ةياور ىف اذکو د مالا راركتإ

 لو « دیبع نب ديعس ةبآور ىف اذک ( يب الام : اولا« هلثق نم ىلع ةئييلاب نوت ) هلوق . «اماكتو » رشإ ةءاور

 يج لاق اكو ركذ ةئيبلل هدعإ ىذلا ثيدحلا ىف ةيت ألا ةبالذ ىبأ ةياور ىف الو ىراصفآلا ديعس نب ىح ةياود ىف عقب

 نوقحت أ و هنع دام ةياور قو هنع لضفألا نب رشإ ةءاور هذه « ميحاص وأ لنت نوقحسل و نرفاحتأ د ةياور ق

 قو « تهرب عفدیف مهتم لجر ىلع کنم نوسخ مدي » لسم دزع ةياور ىفو « کنم نيس ناب ۳ کیحاص وأ كلتا

 دوم کتری » دواد ىبأ دنع ىحي نع ةئييع نا ةياور قو « نوقحتسقو اني نیسحن نوفاحتو لالب نب ناملس ةءاور
 ناك : یعفاشلا لات دقو < كلذب مزج اذك مو هنإ دواد وبآ لاق نکا ماع ىعدملاب أديف «نوفاحت ,line نیسهخم

 لوقیف راصن الا مدق هنأ ثيدحلا ىف نا هل لاقیف « دوملا وأ ناما ىف راصنألا ألي ىنلا مدفآ تبثیال ةنييع نا

 نوفامجأ سه راا دبعو ةصيعو ةصيوحل لاقف » ىلإ ىبأ ةياور قو , كدب لو كا ذک هب ثدح اع رو كاذ وه

 : او لاقف ؟ اذه ماتق منا لاقف ماعدف دولا ىلا ل-رأف » ةبالق یآ ةياور قو ءال !ولاقث ؟ ميحاص مد نوقحتسنو

 دعس نب ىحدازو . هحرش ىأي ءافلا نوکسو نونلا حتفب لفنو « هولتنام دوما نم نیس لفن نوضرتآ لاف . ال

 . «ازرضج الو اندبشام» ناملس ةاور قو « هزت مل أ و هنع داح ةياود قو « ر لو دمشآ ملو فلحت فیک و

 یک ةياور ىقو « نیلسع اويا اولاةف » لما ىبأ ةياور قو ( دوا نام أب ىضرن ال اولاق , نوفلحیف لاق ( هلوق

 ملف ةموصخلا تبثنا اوفاج اذاف موفا< نأب ناعآلا نم مكنوملخي ىأ « ي٤ نيسمخم دوری کشربتف و دیفس نبا

 ىذخأن» لدب «لبقن» ثيللا ةباور قو «رافک موق نام أب نخأن فيك اولا نام گلا نم منا متصاخو ءىش مولع بج

 ناء لا ضرع ركذي مل هيبع نب هيعس ةياور ىف اذنک « نرفاحي 2 نيمجأ انولتقب نأ نولابيام و الف یا ةءاود قو

 ظحم ملام مدحأ ظفح لاقي نأ عجلا قيرطو ءالوأ ةنيبلا بلط ديعس نب یی ةءاور ىف عقي مل اک نيعدملا ىلع

 فيا م ماد ضرعف او هنتماف ناعالا ملغ ضرمف « ةنيب مه نكن لقال وأ ةنيبلا بلط هنأ ىلع لمحيف « رخالا

 نم دحأ مم نكي : دی رای نآ مع دق 5 هز ال مو ةنيبلا رکذ نا موضعي لوق امأو . اوبأف مولع ىعدملا

 نأ ةصقلا سفن يف نکل نيدلسملا نم دحأ امف دولا عم نکسب مل هلا لس ناو ناف ةدودم معلا ىن ىوعدق نييلسملا

 سفن ىف نكي مل ناو كلذ لا اوجرخ ىرخأ ةفئاط نوكس: نأ زوجيف ارم نوراتع اوجرخ نييلسملا نم ةعاج

 نب هللا دبع قيرط نه قاسنلا هجرخأ زخآ هجو نم ادهاش ةصقلا هذه ىف ةنييلا بلاعا اندجو دقو ؛ كلذک الا

 لاقف , ريمخ با وبأ ىلع ال حيصأ رذصالا ةصرحع نبا نأ و هدج نع ةيبأ نع بيهش نب ورع نع سنخالا

 حیصا اغاو نيدهاش بيصأ ىتأ هللا لوسر اي : لاق , هتمرب كيلا ةمفدأ هلتق نم ىلع نيدهاش منا : يي هللا لوسر
 لاق , مهنم نیم فاحت لاق « لعآ الاء ىلع فلحأ فیکنا لاق « ةءاسق نيسخ فاحتف لاق ؟ مهاوبأ ىلع الیتق
 وبآ جرخأ دقو . هيلا ديصملا نيمتف هترکذ ىذلا لملا ف صأ وهو نسح حیحم دنسلا اذهو « دوم مو فيك

 قلطن اف « الوتقم ربيخي راصن الا نم لجر حبصأ د لاق جدخ نب عفار هدج نع ةءافر نب ةيابع قيراط نم اضيأ دواد

 م امناو نيللسملا نم دحآ مث نكي مل : لاق کیحاص لتق ىلع نادبشي نادهاش : لاقف مع ىبنلا ىلا ہؤایل وا

 ديدشتو ءاطلا حقو هلرأ مطب (لطي نأ ملر هقا لور هرکف) هلوق ۰« اذه نم مظعا ىلع نوئرتمي دقو دوهلا
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 « هدنع نم هادوف » ىليا نآ ةءاور ىف عقوو «ةئام د یومشکد ةياور ىف ( ةثام هادرف ) هلوق ٠ ددم یا ماللا

 سکپ ءهلبق نم د ديز نب داح ةءاور قو « هتید ىطعأ ىأ « هدنع نم لر ىبنلا هلقمف » ديعس نب یی ةادد فو
 لبا نم) هلوق ۰ هة ىطعأ مس ىبنلا كلذ یار الف » هنع ثيللا ةياود ىفو هتي نم ىأ ةدحوملا حئاو فاقلا
 نيب ميضءإ حجر ءهداع نمد هلرقر كيوم نب ی حيرصتل دبع نب دیعس نع طاغ نأ مو طب معز ( ةة دما

 تيب یا ءهدنع نم, هلوقب دارملا وأ ۽ هدنع نم همفد لاع ةقدصلا لب] نم اهارتشا نركب نأ لان حاب نيئياورلا
 تاذ حالضاو ةءزانملا عطق نم كلذ ىف ال از جم هب عافتن الا رابععاب ةقدص هيلع قاطأو « حاصلا دصراا لالا

 ةماعلا اصلا ىف ناکرلا فرض زاوچ ,الءاا ضءإ نع ضا.ع ىضاقلا یخ هرهاظ لع مرضي هلمح دقو « نيبلا

 لاق سال ىبأ ثيدح ىلع مالك اا ىف ةاكزلا باتک ىف كلذ نم ءىش مدن:و : تلق . هریغو ثيدحلا اذهب لدتساو

 هکحو هيمأ تحت ا موك ةيدئعلاب دارااف اذه ىلعو « جحلا ىف ةقدصلا لب] نم لب] ىلع إب ىبنلا انلمح د

 نسح و همرك ىضزة٠ ىلع كلذ 22 لءف « مهفملا »ىف یبطرقلا لاق « مريغ وأ د وعلا ىلع هتید لعج نم زار>اللو

 ةياورو « قلا ءافيق-ا ىلا لوصولا رحلت دنع اس الو ,فياأتلا لميس ىلع ةدسفلا أءردو ةحاصال ابلج و هت ايس

 ىرارلا طاغبال نأ ىلوالاو طاغ ام لف دق و ةقدصلا لبا نم و لاق نم ةياور نم حصا « هدنع نم » لاق نم

 , ها لام نم هعفديل ةندصلا لبإ نم كلذ فاسق ن وكي نأ : دازو مدقنام رکذف اهتم ارجوأ لمتحف « نكمأ ام

 ایالجتساو محل افالثتسا ةسفل والا مهم نم كلذ ماطعأ وأ « ماطعأف ةقدصلل نیقحتسم اون اك لیتقا ءايل يلوا ن نأ وأ

 ةفان هتکردا دىيح نغ ديز نب داح ةياور قو «ةقان یننطکرف لو لاق » هتياور ف ل ا وآ دازو . قبتنا دوما
 كلت سیم ةفاث یتضکر دقل » لالب نب نابيش ةاور قو« ارلجر ىاطكر ام ادب رم تاخدف لالا كلت نم

 قو « اهزوحآ انأو ینتبرض هارمح ام ةركب ةفان یا ام هللاوف د قحسا نب دن ةياور قو ۾ دب رلاب ضئارفلا

 ةدعاق و عرشلا لوصا نم لصا ثيدحلا اذه : ضایع یضافلا لاق , ةماسقلا ةيعورشم دنارفلا نم بارلا ثيدح

 ءاسلعو نيمب اتلاو ةباحصلا نم فاسلاو ة4 لا ةناك ذخأ هب و « داپملا حاصم ناکرآ نم نکرو ماكحألا دعاوق نم

 فنوتلا یورو « هب ذغالا ةروص ىف ارفاتخا ناو نييفوكسااو نييماشلاو نيبزاجحلا نم راضءالا ءابةفو ةمالا
 ةبالق ىلأو ةبدتع نب 5 لا بهذم اذهو « كح عرش یف ام | وتبثأ الو ةماسفلا ارم ملف ةفئاط نع هب ذخالا نو

 نع یورو« ىراخب 1 وح هاو ةيلع نا مهادباو دلا ع ن لسمو مدانةو راو نب ناماسو هلأ كوع نب ماسو

 لقنلا مدقت دقو « ام اوذخأ ة 9۵ ةذاكنأ همالک هب ردّضام ىفاثي اذهو : تلف . 4م فالت اب زبرعلا كليع نب رع

 ةيعورشم ىف كلام لوق فاتخاو : لاق « یضافلا هرکذب مل نرم مهيفو « بابل لوأ ىف امتیعورشء لقي | نع
 باميا نييزاجحلا مظءم پهذف ؟ةيدلا وأ درقا ام بج له دمعلا ىف اه نولثاقلا فاتخاو < أطخلا لنق ىف ةماسقلا

 دحأ ىف ىعفاشاو ىعازوالاو ثيللاو كلامو دانزلا أو ةعيبرو ىرهزلا لوق وهو , ا,طورش تاک اذ دوقلا
 نب رع نع فلتخاو « ريبزلا نباك ةباحصاا ضءإ نع كلذ ىورو ؛ دوادو روت ىبأو قحساو دمحأو هيلوق

 منم فلتخا اف لجر فاأ مهنأ ىرآل ىتإ « نورفاوتم ةباحصلاو ةءاسقلاب انلتق : دانزلا وبأ لافو . زيزعلا دبه
 ةياور نم قجبلاو روضنم نب دیعس هجرخأ اک تباث نب درز نب ةجراع نع دانرلا وبأ كلذ لقن ١١| : تاق . نانثا
 مث .فاأ نم الضن ةباحصلا نم نب رثع يار« دنا یبثر ال دان زلا وبأف الاو ۽ هیپآ نع دانزلا یا نب نمحرلا دبع
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 قرط نم هیج ناف : لاق ۰ اما ترشآ ىتلا دعس نب یبح ةياور نم ینعب ؛ بابلا كيدح موجح و : یضاقلا لاق

 ىعدملا ىلع ةنوبلا » ةريره ىبأ تبدحم اوجتح او مهاع یعداا لء | و | نح اهدر مث نيعدملا ةثربث هيفو . عقد ال حا

 ؛ةماسقلا ف نوءدبي نيعدملا نأ ىلع ثيدحلاو میدغلا ىف ةع الا عءجأ : كلام لرقب و قبال الإ هيلع ىدا ىلع نیملاو

 لصا و ای ةنس هذه اولاقو « ةبوق ةهشلا انهو . هل نيولا تراص ةهش وأ ةدارمشإ ترق اذا ىعدملا ةينج نالو

 حبي لصأ لکو « اهيف درو ام ىلع ىببف لاومألا ىف ىراعدلا تفااعو < نردتملا عدرو سانلا مال هسارب مق

 لوقب پابلا اذه ثب.> ىف ةروک زاا ىنعي دوبع نب دیس هارد نع اواجأو 4 هی حرمت الو لمعت-لو

 تامتشاو « نیمیلآ در هيف رک 1 هنركل نملاب نیءداا هل رت قالا نم طقسأ ةناور نم مو هنإ ثيدحلا لمآ

 دي نم ىتأيسو : تالق . ارفرمب مل نم ىلع ینقت یهو الرق بجوف ظفاح ةقث نم ةدايز ىلع ديعس نب يح ةاور

 ةئيبلا ةماقا رذعتا هسفنب لصأ ةماسقلا کح و « هيلع ىعدملا لع نيميلا نأ ىراعدلا ىف لضالا : ىط غلا لاق ۰ كلذل نايب

 الع قفتلا ةحيحصلا ةياورلا كلذب یدی اتو ةلفناا دصرت و ةولخلا دصقب لتفلل دصانلا ناف , الاغ امف لتفلا ىلع

 لرقا ناك اإ هيلع ىعدملا نال لب ةياكدلاب لصألا نع اجورخ كلذ سبل م « لصالا لع ةماسنلا ادءام قبد

 هیناج ةوقل ىعد سا بناج ىف ةءاسفلا ف دوجوم وهو « هيلع ىعدا ام :ءاربلاب هل لصالا ةدارشب هبناج ةوقل هلوق

 ىعفاشلا الإ « نما ف مولع یئ دملا مي ىلا ةيدلاب لاق سم بهذو : ضاع لاق « هأرعد یر ىذلا ثرالاب

 ريكو :فرکلا لهآ هسكمب لاقو « مهلع یعداا ىلع اوبأ نإ اهدرو نيعدملا نام أب اديب : رورجلا لرقب الاةف دحأو

 هانلتقام انوع نيممخ الجر نوس# ةيرفلا لهأ نم فاحتسي لاقف ىعازوالاو ةئبدملا لهأ ضعب و ةرصبلا لها نم

 دحاو لجر ىلع نوعدلا فاح اولک.؛ وأ ددع نم مماس تصقن نإو ارءرب اوفاح ناف . هلتف نم الع الو

 نام لاب مييلع یعدلاب ادیب مث : ةرهبل ءابقق نم ىتبلا ناغع لاقو قد هدأت ممنماسق تصقن ناف ارقحتساو

 اوقفثاو لاق ؛ ربع نم كلذ ءاج و , ةيدلا مولع تيجو اوفلح اذا : نويفوكسلا لاقو . ماء ءىش الف اوفاح ناف

 ريوصت قاوفلتخاو ء ام سا نظا ىلع باغي ةبش ام نرتفي یتح ءايلوألا یرعد درج بج ال انآ ىلع مراک

 نكي مل ولو « كلذ هبشأ ام وأ نالف دنع ید ضیرلا لوقي نأ لوألا : اصخلمو « اهركؤنف هجوأ ةعبس ىلع ةمشلا

 وأ رثالا ةيكحا املا ضعب طرتشاو , اههريغ هب لقي مل ثوللاو كلام دنع ةءاسقلا بجرب كلذ ناف حرج وأ رثأ هب

 بقعت و « هلئاقب ربغأف ىح لجرلا نأ اهتم ةلالدلا هوو : لاق , ليئارسا ىنإ ةرقب ةسب كلال جتحاو « حرجلا

 « ةئيبلا رذع:دف سانلا ةلفغ ةلاح بامر لذاقا نآب اوج او « كلذ در ین مزح نا غلاب دقو . ام ةلالدلا ءافض

 زا نم امف دوزترو بذک) بادتجا امف یرحتب ةلاح امال همد رادها ىلا كلذ یدال بورضاا لرقب لمعي مل ولف

 ريغ ةعاج وأ دحا و لاك هتدامشب باصنلا لكي ال نم دمشر نأ ةيناا . رضتحلا لاح ىف ىتأي اإ اذهو < ىوقتلاو

 امايأ هدمب شيعي مث برضلاب نالدع دیش نأ ةثلاثلا . همین نمو ىعفاشلا امہقفاوو ناروکذاا ام لاق لردع

 كلب صاصقلا بحي لب :یعفاشاا لاقو . ةماسقلا هيف بم : ناروكذملا لاقن « ةقافإ لالخ ريغ نم هنم توك مث

 هريغ دجوب الو الثم مدلا را هءلعو لا 2 ذب نم هنم برقلاب وأ هدنع و لوّدَهم دجوب نأ ةءبارلا . ةداهشلا

 دجويف نایفتاط لتتتي نأ ةسماا .لمتق نع ةعامج قرتفن نا هب قحةليو : یفاشاو كلام دنع ةماسقلا هر عرشتف

 ناک نإ الإ اهتم ره سیا ينلا ةفئاطلاب ةما هلا ص كلام نع ةياود فو « رررجلا دزع ةماسقلا هه لعق امهاب
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 نأ ةمب اسلا . درفم باب ىف هيف فالتخالا نایب مدقت دقو ة٣ زلا ف لوتماا ةسداسلا ٠ نيفئاطا یلعف امهريغ ند

 بجو الو. ميعايتأو ةفينح ىنأو ىعازوالاو یروثلا دنع ةءاسقلا بجوب |ذهف . ةليبق وأ ةلع ىف لمتف دجوب
 ةماسلا ىرج ال دواد لاقو « رثأ ليتقلاب دجوت نأ ةيغنلا الإ مدنع ارطرشو < ةروصاا هذه ىو ممدنع ةم املا

 رده وه لب هيف ةماسق ال هنأ ىلإ ررپما بهذو , لوتقالل ءادعأ مر ةريبك ةيرق وأ ةئيدم لما ىلع دملا ىف الإ
 ىف ىتلا ةمقلا لثم ىف نوك نأ الإ «دآ نع ةياود وهو « یعفاشلا لاق هب و « اوم متل ةلحلا ىف قايو لقب دق ةنآل
 هذه الإ ةماسقلا بجوب اول میافاو مو ةيفنحلا ولو .ة وادما دوجول ةماسقا امف هجتيف بابل ثیدح
 ممقیف یعدلا قدص ىلع لدي ءىث یرعالاب نرتقي نأ عماجلاو « ةعقاولا هذه ىلع سايق ر وبجلا ةجحو « ةروصلا
 نر اسفأ نیم ىلع هما و یعداف لع ىف دجو اذإ للي: هلأ نأ ىلإ ها بهذ : ةمادق نبا لاقو « قحتسیو همم
 ةيدلا بو دج و.نم ىلع نالا ررک نیس دج مل ناف التاق هل ان اد الو هانا ام انب نيسمخ وةلا هلق مضو»
 فاحآ نأ رع رثاب اول هتساو « رقی وأ فاع ىتح سبح مهاد یعدلا نه فل#ء مل نمو « ةطخلا لهأ ةيقب لع
 نأبو دمعلا اورکناو أطخلاب اورفآ اون وکب نأ لاتحاب بقعتو « مهمل ةيدلاب یو اني نيسمخ اسفا نیست
 دحاو ربع لوصالا فلاع اع اوجتحا فيكسف اعوفرم ناك ولو لوصآلا فااخ اذا دحاولا رفع نولمعيال ةيفنحلا
 قو « اتاق نوفدتسقف و هلوقا ةماسقا ىف دوقلا ىلد هب لدتساو « هيلع ىعدملا ريغ ىلع نی. اويجوأو فوق وم
 نم ىوقأ «هتمرب عف ديف و اهف ىتلا ةياورلاب لالدتسالا : ديعلا قیقد نا لآ« کرحاص مدد یرخالا ةياورلا
 نأ ولو « لتقل ای والا لنافا عند ف ل هسه ظفا « هتمرب مفدي و هلوق نال یرحاص مدد هلوق لالدخ- الا
 کیحاص مد و هلرقب لالدتسالاو < ربظأ لئاقلا یاس ىف هلاتا ىف وهو ظفألا اذه لاعت-ا دعبل ةيدلا بجاولا
 ةيد رمضب نأ لءتحیف ء راز نم هيف دبال ظفللا اذه نال , مكيحاص » وأ « کاتا و هلوقب لالدتسالا نه ربظأ
 لد رامضالا و مكرحاص مد لدب رامخاب ظدللا لب وأت ىلا جان ديف ةيدلاب حيرصتلا دعب امآ و . ارهاظ التحا کرحاص
 نوکی نأ ل تع لات نم امأو , پرفآ مالا ةفارإ ینهتقیام ىلع هل ناکسا را لا جییتحا ولو « لصالا فال
 یفاتخا ةدحاو ةصقا نأب بتن و یکااناق وأ کپحاص مد ه و هدريف لب اقا ال لیتقا وه« کیحاص مد و هلوت
 « لب ىلا نم رداصلا ظفللا هنأ قةمت مدمل اهنم ظفلب لالدتسالا ميسي النهناب مدق ام ىلع اهيف ةاورلا ظافلأ
 دبع نب ةلس ىبأو راسإ نب ناماس ند ىرهزلا قررط نم یاسنلاو مل هجرخأ ا اضيأ دوقأ|, لاق نم لدتساو
 هيلع تناك ام ىلع قو ىنلا اهرتأو ةيلهاجلا ىف تناك ةماسقلا نأ يلو هقا لوسر بامصأ نم سانأ نع نمحرلا
 اوناک مهنأ توبث لد فقوتي اذدو « ريبخ دوري ىلع هوءدا لبتق ىف راصالا نم سان نيب اهب ینعآو ةياهاجلا نم
 الهس نا : لاق رذه» يجو ةدحو؟ دوج نب نہ را دمع قبرط نم دواد 1 دندو قماس2ا ىف نوار ةياهاجلا ىف
 | وبتکف « هودف لیتف ؟رېظآ نيب دجو دق هنإ , دور ىلا بتنك رب هللا لوسر نأ ثيدحلا ىف مو ةمثح ىبأ نا ین
 هچرخآ ام كلذ ضراعيو  لسرم هنأب یمفاشلا هدو اذهو « هدنع نم هادوف لاق , الناق انلع الو انتقام نوفلص
 . هللا لودر دبع ىلع لیتق مف لق هنآ ةدارخ یآ نب ورع ینثادح لوحکم قررط نم « ةبادصأا » ق هدنم نبا
 ىف فلت ورعو < ةيدلا مرغو هسفن ند مهتم لک فأ حف التاق اند الو اناتقام هقاب ةعار ىلع ةهاسقلا لمغ بب
 نيب ليتفأ دجو اذإ ةرلهاجلا ىف ةءاستلا تناك : لو ىمخنلا ميهاربا ىلا هيج دنسإ ةبيش ىف أ نبا جرخأ و « هتبح
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 تم و« اولقع مث ماع تدر ناعالا تزجع ناف . انلع الو الق ام ان« نیسهخ نوسم مهتم مآ موق یربظ

 ىعذأا ىلا سيك دنسب روده: نب ديعسو ةيبش ىبأ ناو هعماج ىف یر وثلا هجرخأ امب ةيدلا الإ امف بحال لاق نم

 انیع نيسمخ موفلسأف برقأ هيلا هركدجو |«مأف امهتيبام اوسبق : رمع لاقف برعلا نم نيم نيب لدتف دجو : لاق

 نيب دجو لیتق ىف بتك رمغ نأ ىمشلا نع روص:ه نم ةئييد نب نایفس نه ىعفاغلا هجرخا و < ةيدلا مومرغآ و

 کم هرفاوي یتح الجر نومخ 5 هيلا جرخأ برقأ ناك اهمآ ىلاف نيتبرقلا نیب ام ساقي نأ ةءداوو ناريغ

 : یعفاشلا لاق « لسم لجر مد لطب الو ؟ءامد کا أ تنقح : لاف ةيدلا مهاد ىق مث ميفلحاف رجحلا ميلخدأف

 دنع ديهس ینا ثيدح نہ عوفرم دهاش هلو . ىهتنا لوبق» ريغ ثراحلاو روعالا ثراحلا نع یبمشلا هذخأ امتإ

 هدنس نکل و « برقالا ىلع هتيد قلأف « برق امهیآ ىلا ساقي نأ گپ ىبنلا ماف نیم نيب دجو اليتق نآ دحا

 ؟ ةماسةل اب داقأ قلب هللا لوسر نأ تلءأ ىرمعلا رع نب هقا ديبءل تلق : هفاصم ىف قازرلا دبع لاتو « فيعض

 قبلا جرغأو . تکسف ؟ ال نو رج ملف تلق « ال : لاق ؟ رمعف : تاق ءال : لاق ؟ ركب وبأف : تلق « ال : لات

 ىلع ةيفئحلا هب لدت-او « مدلا ظقست الو لقعلا بچوت ةماسقلا : لاق ربع نأ یرحرلا دبع نب مماقلا قیرط نم

 کم ىبنلا عممو موحاص اولتق مجا دوما ىلع ارعدا راصنالا نال نیعم ريغ ىلع لتا ف یوعدلا عامس زاوج

 سه اذإ ابطرش نم نال نیما نيب یوعدلا ةروص ىلع سوا الوآ راصا الا هرکذ ىذلا نأب درو « مهاوعد

 لوقا دحاو ىلع نوك: اء] یوعدلا نأ مل نيب دق جب ىبنلا نكملو انلس « هروطح رذعتي نأ هيلع ىعدملا

 ىلع نوکن امي ةماسقلا نأ ىلد « مهتم لجد لد  هلوقب لدتساو  هتموب مكيلا عفديف مهم لجر ىلح نومسقت »

 .*كاوأ ادحاو ناكءاوس نيم یه نوک نأ طرتشي : رها لاقو « كلام لوق ر وبشمو دحآ لو وه و دحاو لجر

 ةعاج ىلع اوة نأ مه : ببشآ لاقو « هيف ثحبلا مدقت دقو ؟ لکملا لفي وأ دحاوب لتقلا ص له اوفلتخاو

 ةماسقلا ىف فاحلا نا هيفو . هيأ ىبسي مل لوق وهو , ةئام ةثام نوب ریو امام نوفابلا نجسب و لتفل ادحاو اوراتخيو

 هيفو ء كلذ ىلع ةلادلا ةنيرقلا عم هب قثوب نم رابخاو ةدهاشملا كلذ ىلإ قيرامااو « لتاقلاب مریلا عم الا نوكي ال

 دعو « روما دنع روپشلا وهو رخالا ىلد نيولا درب یتح هيلع ىضقيال اهنع لكنف نيميلا هيلع تج وت نم نأ

 یفاشا لاةف نيفل اهلا ددع ىف فاتخاو اني« نوسمخ ةءاسقلا ناعآ نأ هيفو . ني ياا در نود هءلع ىضقي ةيفحلاو دحأ

 نإ و انی مرنم دحا و لک فاح ناميألا د دعب ناكولف !ورثك ما اولق ءاوس انیع نيسمخ ةثرولا فاح ىتح قلا بال

 ناكول = قحتساو انیع ني فل- دحاو الإ نكسي ناف زيقاملا لع ناميالا تدر میضهب لكن وأ لقأ اوناك

 هيلا مضادحاو مدلا لو ناك نا : كلام لاقو « قدنساو فاح ءالولاو بسنلاب وأ ببصءتاو ضرفلاب ٹر نم

 لوقی ادحأ عسا ل : ثرالا لةو ء نو م١ فاس ركل ءاياوالا ناک ناو مريذب نامتسپ الو ةبصملا نم رخآ

 لاق . ةيواعم نيس نو ةمادقا صقن نم لوأ : بيسملا نب ديعس نع یرهزلا لاقو ءسفنأ ةنالت نع لرتت اهنإ

 صمالا ىف نسالا دقت ىلع هب لدتا و . لوالا مالا لا زب زا دبع ن رب هدر مث كاا ديع هب ىذقو : یرهرلا

 نال ام] بابا ثبدح یف رک الا میدقتب مالا لوحي كلذ ىلعو . كلذ ند اب رع ناک اذا امال كلذ ةءلهأ هيف تناک اذ] مهلا

 هنأ ال لوتقملا ءاياوال ةا تاو رسرن لا هياو. كلذ ريا امإو ىوعدلا ىف هم هبي رق كاملا ماقأف الهام نكي ۸ مدلا لو

 نیر دق ىلع كلا ةت مه رک ذف حقو ا؟ رابخالا عآو ۴او بئاغ لغ ىودد روم مر ل هن ال نیر اها لع مح



 ثيدحلا 1۸۸۸ - ٩۸۹٩ ۳۳۹

 یعدلا راض-ا بجوت ال یوهدلا درج نأ هنم ذوو ؛ روکذلا مالک مهنيب راد نأ دعب دولا ىلا بتنك مث نهو
 یوعالا یوقیام ررظ ول امآ «كلذل تراث بجوم ريغ نم هلال امییضتو هلافش] نع ةلغشم هراض>] ىف نا , هیاع

 ةدشو دعبلاو پرقلاب فلتخ كلذ نأ حجارلا و , رظن لع ؟ ال رأ ملا راضحتسا غوسپ لبف ةرهاظ ةوبش نم ٠

 کاملا نم اممجوت لبق نيبلا نأ هيفو . ةرفامثملا ناکم عم دحاولا خم و ةبئاك-ملاب ءافتک الا هیفو . هتفغو درضلا

 نر هوفرع ال میقدصا دامیتسا دوجلا ناعيأب یضرنال موق قو انتقام هاو مهياوج ىف دولا لوقل اهل رثا ال
 ةوادع نم امف ديال ةماسقلا ىف ىوعدلا نأ ىلع هب لدتسا و « ةرجافلا نام الا ىلع مهتءارجو بذكملا ىلع مهءادقإ
 مومعل ىعفاشلا لاق ارعامسبو ؛ ناتیاور هرجا نمف : ةماسقلا بجو مل ولو ىوعدلا هذه عام ىف فاتخا و « ثول وأ
 امو « مفاومأو لاجر ءامد موق یعدال ماوعدب سائلا ىطعي ول و هلوق دعب « هيلع ىعدملا ىلع نيدلا د ثیدح
 ىلع تدر لک ولف « هڼع هدوجر لب الو هلاق ىف قلا توف رقر دقو فاحتسو و حح ىدأ قح یف یوءد

 هب لدتساو «دمحأ نع ةباور یهو « نيملا درتال ةيفزحلا نعو « املا ىف ةبدلا و دمعلا ىف دوقلا قحتساو ىعدملا

 هب لدتسا و « ابرق هیفام مدقت دقو لاملا تيب ىف ةيدلا تبچ و نييلا نعا ولكم اذا مولع ىعدملاو نيءدملا نأ لد

 ةعبب ر لاق هبو « کنم نيسمخ , هلوق قالطال الاب الو الجر نوكي نأ طرتشیال ةءاسقلا ىف فلحي نم نأ ىلع
 الو لتفلا ةءاسقلا ف بولطملا نآل ةماسقلا ىف ءاسنلا لخدمال كلام لاقو «دمحأو یعازوالاو ثيللاو ىررشلاو
 تناکف ةيكح یوعد ىف ني« امل غلابا ثراولا الا ةماسقلا ف فاعل : یعقاشلا لاقو . ءاسفا نم عمسإ
 ال وأ اماع ساغیف ىندملا ةلوقعم ىه له ةماسا ىف فلتخاو < ةأرااو لجراا نيب كلذ ىف قرف الو نامآلا رئاسک
 ادیلا نإ انلق اذإ و » ماکح لا ىف اه ريظن ال اهنال املع ساقي الف كلذ عمو نخ هنکل یا ةلوقعم انآ قيقحتلاو
 ةدابشك سايقلا نفس نع هب الو دعم نوک ال نأ شامقاا طرشو < سایقا نیس نع تجرخ دقف یعداا نی٤ اجف

 لو ةلادلا قیرظاا بابآ اذه ىف دروب 1 یراجنباا نوک ىف ة:كسلا ىلع ة.شاحلا ىف ریذلا نبأ هيف : ( هیینن ) ۰ ةعزخ

 ردص اذبلف « ةماسقا فرمطت یراخبلا بهذم : لاقف قوقحلا ةيقب ةماسقلا ديف تفلاخ ام یهو , ىعدملا فیلم
 «دهاوقلا ىلع راج وهو دبع نب دیعس قررط دروأو « هيلع ىعدملا بناج ىف نيميلا نأ ىلع ةلادلا ثيداحالاب بابلا
 دعاوقا نع اهجورخ ىلع لادلا ةءاسقلا ثيدح ركذ مث . ءىش ىف ةماسقلا ةيصوصخ نم سيل ةنيباا ىعدملا مازلاو
 « ىراخبلا داقتعا ىلع ام لدتسملا طلةيف انه امرك ذی نأ نمادارف ةيرجلاو ةعداوملا بانك ىف ضرعلا قيرطب
 ةماسقا فمضیال ىراخباا نأ ىل ررظی ىذا : تلق . لما ناتك لبق نم سیا ددقلا ة عم ءافخالا اذهو لاق
 نأ یرب لب « یعداا وه امف فاع ىذلا نأ ىف هفلاخو ءامف دوق ال هنأ ىف ىعفاشلا یتفاوب لب « یھ ثوح نم
 هيلع ىمدملا ىلد نيدلا نأ نم هباء قفتلا ىلا فاتخلا د ريف ربيخ دو و راصنالا ةصق ىف كلذ ىف تفلتخا تاياورلا
 كلذ نم ءىث ىف سيل و « رخآ باب ىف ديعس نب محي قيرطو « ةماسقلا باب » یف ديبع نب ديعس ةياود دروآ مث نف
 ماظهتساو راكذا ماهفتسا « نوةحتستو نوفاحت و هلوق نأ مرند, یعداو . ملعأ لاو ةماسقلا لصأ فيعضت
 ريرقت مابفتسا وه امتاو , مباع راکننالا حصي ىتح نيميا بلطب اوءدبي مل مآب بقعتو ۰ نييمآلا نيب عمجلل
 مسقم هدج مساو ةياع نباب فورعملا ةلاا نيسلا حتفب ( ىدسالا مهاربا نب ليعامسا رشب وبأ ) لوق ء عبرشأو
 وه نام نآ نب جاجحلاو ؛ مماوم نم هلمأ نال سرخ نب دسأ ىنب ىلا بو آ١ وهو « رود |! ةقثأأ وهو



.۰ 
 تايدلا باتك مب

 ىرصإ وهو كلذ ريغ لاقيو تالا وبأ جاجحلا ةينکو « ملاس لقو ةرسیم نال ىا مساو ؛ فاوصلاب فورملا

 نمد انه عقوو ؛ ىرجلا درز نب هقا دبع ةبالق نآ لوم وهو ناجاس همسا ءاجر وأو ‹ ةد:؟ ىنب یوم وهو اضيأ

 ميهاربا نب لیعا | انث دحر لاقف دحأ هچرخأ دقو , ةلاصالابال ءالولا رايتعاب “pr هناف زوج هيفو « ةبالق يآ لآ

 اذگو ءحابصلا نب دمو ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع ملم دنع اذكو ,ةبالف ىبأ لوم ءاجر ىبأ نع جاجح انئدح

 یا ( نرمل دبع نب رع نار هلوق . لرءامما نو مک ةءاش ی یبا نام عو ركب ىفأ ةياور نم لیعاسالا داع

 ترجام ريرسااب دارملاو « مادلاب وهو هتفالخ نمز ىف كلذ ناو . هربظأ ىأ ( هريرم زر ) دورشاا ةفيلحلا

 . ثذأ » لات كلالو , عراشلا ىلإ ال رادلا رهاظ ىلا هجرخأ هنأ دارملاو « هيل سول اب صا:+الا ءافلخلا ةداع

 «  زيزملا دبع نب رع فلش تکو ةبالق ىبأ نع ءاجر ىبأ نع نوع نب هللا دبع قيرط نم لسم دنع عقوو « سابل

 "یآ سانلا بضأف جرخت ىلا ی ربع ی أ داع ةيلع نب ليعامسا نم برح نب دحأ داز ( ةماسفلا ف نولوةنام ) هلوق

 همزل ءىثلا ىلع بضأ لاقيو هبلف نام رمضأ بضأ لصأو «اوماکت اذإ اوبضأو | وكس اذإ اورضأ لاقي نيفرطم اوتکس

 اتقا راکنا ىف زز ماا دبع نب رع یآر اوم مجآ دارلا نوكي نأ لهتحو « روبشملا ناو لاک بضا مسالا و

 ةماسقلا لوقا اولاق و ةياورلا هذه ىف عقو اک كلذ ىف هدند ام ممض ب ماکت م « هتفلاخم نیرمضم | وتکس مطأس ايلف

 ءاج اذكو ريبزلا نب هللا دبع نعو ةيوامم نع هلقن مدقتام كلذب اودارأو « ءافالا ام تداقأ دقو تح ام دوقلا

 نع ديز نب داح ةياور ىف كلذ دعب ةبالق وا هركذ اک مدن م داقأ كلما ددع نکا « ناوم نب كلملا دوع نع

 « قح یه : موق لاقز 8.اسقلا ىف سائلا راغتسا زيزءلا دبع ن رع نأ, ءار یا نع فاوصلا جاج>و بويأ

 هلوق ٠ هقيرط نم نيخيشاا دنع هلصأو هح ىف ةناوع وبا هجرخأ «ءافلخلا اب یضقو ب هقا لور ا ىضق

 قزربأ ىأ ( سانا ىنبصأو ) لوق ٠ « لوةتأم ةبالق ابأ اب ىل لاقن و برح نب دحأ ةياور ىف ( لوقنام ىل لاق )

 ادعاق رر رسا فا ةبالق وبأو » ةناوه ىبأ ةياود قو « رهظي نأ هرماف ريرساا فلخ ناک هنوکل وأ « مهترظانم

 نوت امدعب ميجا نوكسو ةزدهلا حتفب ( دانجالا سو هر كدع ) هلوق ۰ «ةبالق ابأ اي لوقتام : لاقن هيلا تفتأا

 ذاعمو ةدربع یآ توه دم ماعلا مس رمع نکو « 2اماا ىف رهتشا مث ناوءالاو رام الا لصالا ىف یهو داج عمج

 ىذلا دنا ماب ادنج یمسا نب رسلآو ص»> و قهدو نيطسلف نم لك ناکف « دنج ريمأ لك عم ءارمأ ةءارأ لع

 حرش ىف بط ىف اذه نر ءىث مدقت دنو « كلذ دعإ ني رساف تدرفآ اعاو ندرالا عبارلا ناک ليقو » اهولز"

 یا قیراع نم ةعرخ نا هجو جام نالو « دانجالا ءا هيقلف ماشاا ىلا رمع جرخ امل و نوءاطلا ثيدح

 : لاق؟ كد > نم هللا فيع فال تاقف اص وأ لاق ١ باقعالا لغ ىف یرعشالا هللا دبع قا نع ىرعشالا اص

 فارشأو ) هلق . ء صاعلا نب ورعو ة:سح نب لربحرشو نایفس ىبأ نب ديزيو ديلولا نب كلاخ دانجالا ءارمآ
 هبش هداح ةياور ىف عقو ( حلا نیس نأ ول تیارآ) هلوق . « نانا فارشأو » برح نب دحأ ةياور ىف (برعلا

 ' نينمؤاا ريمأ اب لاق. ال لاقو همطتن تنك أ هلو دعب دازو « قشمد لهآ نم لجد له صح لدأ نم ةمبرأ كدنء

 هللا لوسر لا ال هللاو ال د داح ةياور ىف ) طا ار آ 2 هللا لور لف ام هللاوف ) وق . « كلذ نم مظعأ اذه

 مد لحم ال , تايدلا لوأ ىف اعرق رم ىضاملا دوعسم نبا ثيدحل قفاوم وهو « ةالصلا لمأ رم ادحأ لتف لب

 اهتيانحي ىأ (هسما ةريرجم ) هلوق . « ىدحابالا , برح نب دحآ ةياور ف ( ىدحا ق الا ر هلوق . ء لسم یا



 ثيدحلا 1۸۹۸-۸۸٩ ۱ ۱ ۳۱

 ءاذكب سنأ انادح دق ةسبنع لاقف د نوع نبا قيرط نم لسم دنع ( سنأ ثدح دق سيلوأ موقلا لاقف ) هلوق

 « ةياورلا هذه ىف اذک « نيياكعلا ىف كلام نب سنآ ثيدح نيأف : ديعس نب ةسبنع لاقف » ةروكذملا داح ةياود قو

 تبثو ؛ ةئيرع نه ناک مهضعلو لكد نه ناک مضغ نأ تدضوأو « نیم رعاا ر ظفلب اهريغو ةرابطلا ىف مدقتو

 وه ةلءره نيس اهذعب ةدحوملا حتفو نونلا نوكسو ةلءبملا حتفب روكذملا ةسبنعو . قرطلا نم ريثك ىف كلذدك

 ةد هلو « ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب صاملا هدچ مسا و« قدشالاب فورما ديعس ن ورع وخأ ی ومالا

 عم رایخاو ةياور هلو < همرکت دیهس نب ور هاخآ لد نأ دعب نا ورم نب كلا دمع ناکو , هتيب لهأ رايخ نم

 ن دجا ةءادد ىف ( سنا ین دح سا ثر لح کشدجآ انآ ( هلوق ٠ هريغو نيم نآ هقثوو « فسوإ نب جاجحلا

 ةياود ىف (مهماسجأ ) هلوق ٠ «هرعيابف » برح نب دمحأ ةياور ىف ( اوعيابف ) هلوق . « سنآ ید> ىايإف د برح

 ءارلا رسكب وهو ءابلسر نم د برح نب دحأ ةياور ىف ( اهلاوبأو امنابلا نم) هلق . « مداسجأ» برح نب دحا
 . السر یعسآ ءاسملا ىلا تاسرأ اذإ ةصاخ لبالا لب ليقو « ماد لبالا نم لاملا نيتحتفبو نبللا ةلءرملا نوكسو

 عنص امن دشأ ءىش یاو تلف ) هلو . ممحرط ىأ ةمجءم لاذ مث نيتحوتفم ةدحومو نونب ( منبن م ) هلوق

 دمإ اورفکو اولدفو اوقرس ءالؤبف ةبالق وبأ لاق و داح ةءاور ىف ( اوقرسو اولتقو مالسالا نع اودنرا ؟ ءالؤد

eee}تا ) طق مويلاك تعء“ نا ( هلوق ٠ لبق روكذملا وه ( ةسبنع لاق ( هلو ۰« هلو سرو هللا او راحو  

 كم تح ام لشم موملا لبق ثم ام ريدقتلا و تماس لو« فذحو ةمفأتلا ام ىنع#ي ةرمحلا رسکو فرفختلاب

 الف ةبالق وبأ لاق » نوع نا ةياور ىف عقوو عطل مويلاك تيأرام موق اب ةسينع لاقف و دامح ةلاور قو « مولا

 «ةستعاب یمرتنآ تاةف د نوع نبا ةماور ىف ) ةع ار ىيدح ىلع درتأ ( هلوق . « هللا ناحبس ةسينع لاق تغرف

 ىلد ثيذحلاب تشج نکساو ال ) هلوق ۰ هب ثدح ام راکسن] ةسبنع مالک نم موف ةبالق ابأ ناکداح ةاور ىف اذکو

 ن٠ نيياكعا ثيدح عمس ناك ةسبنء نأ ىلع لاد اذمو « سنآ اشدح اذکم ال لاق » نوع نبا ةياود ىف ( همچو

 ةيصعملا ىف لّقلا زا وج ىلع ةلالد هيف نأ نظر ناكف سنأ هب ثد>ام لع هل طباض ريغ ناك هنأب راعش] هيفو . سنأ

 مث هلعیضب ةبالف فال فرتءاف سنأ هب مهثدح ىذلا وه هنأ ركذت ثيدحلا ةبالق وبأ قاس الف « رفكسلا عقب ل ولو
 ىق عقوو « ماشا لهأ دنجلاب داراا (مربظأ نيب خيدلا اذه ناك ام ريخ دنا اذه لازيال تاو ) هلوق ٠ هيلع یئآ

 دنا اذه لازال ها و و داح ةباور قو« اذه لم وأ اذه مكيف مادام ری نولاز- ال ماشا لمأ ابد نوع نا باور

 وآدروآ اذك(راصنالا نم رمت هيلع لحد - هلوق ىلا - ةنس اذه ىف ناک دق و) هلوق ۰ « مرهظا نيب هللا كاقب أ ام ريخم

 نب هللا دبع لملف كلذ ناك ناف « ةصب و لمس نب هللا دبع ةصت اممآ نظلا ىلع باغی و « ةلسرم ةصقلا هذه ةبالق

 وهو مدقت اک لمس نب هللا درع لتقف اورجوت مث یخ ىلإ اورجرتپ نأ لبق لو ین دنع )ودعت هتقفرو لوس
 ناك هوءاج ال ی هلمل ( یب ها لود جرغ ) هلوق . « لتقف مييديآ نيب مہم لجر جرف انه هلوقب دارلا

 . ین امهو هلوأ من ( نورت وأ نوئاظت نم لافف ) هلوق ۰ مهاجاف مهلا جرف هوءلكسف دجسلا وأ هتيب لخاد

 ةخيصإ « ةئلثق » ىلمتسملا ةياور فو دارفالاب ىضاملا لمغلا ظفلب رثكالل اذك ( هلتف دوهلا نأ ىرت : اولاق ) هلوق

 ىف ةصةلا هذه ظافلأ نم هيف فلتخا ام نایب تمدق دقو , هولتق دارملا نال دولا ظفلا نم داغتساا عملا ىلإ دنسلا
 ةكردم نب لیذه ىلا نويساني مو ؛ ةروب لا هل بها ىأ ) ليذه تناک دقو تاق ) وق . هلق ىذلا ك دخلا حمم
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AV ۳۶۳تادا يبات  

 ةلسم اهناكل «ةیالق بأ ىلا دوكذملا دندلاب ةوصوم ةصن یهو, ةبالق ىبأ لوق نم انهو « رضم نب نمايلا نبا

 « نيعلا لدب ءافو ةلعهم ها افيلح ینمهشکسا ةياور ىف ( اميلخ اوملخ  هلوق . رع كردي مل ةبالن ابا نآل

 اوملخ مملكة هتيانحي اوبلاطي مل كلذ اولعف اذاف « فلملا اوضقن اذإ موقلا عل اخت لاقي لوعفم ىنعمب ليعف عيلخلاو

 ىأ هموق هما نيعملا ف ىسوم وبأ لاقو , اعولعو اهياغ لزع اذا ريهالا ىم هنمو ؛ هعم اهو با !وناك ىلإ نيميلا

 ةليبقلا نم دحاولا اوملخ ابر اوناك لب فيلحلاب صتخم ةءاماجلا ىف كلذ نكي لو : هنم اوءربثق دسفم ةلأب اوکح

 ىف هديق مث نهو , ةياهاجلا كح نم مالالا هلظرأ ام اذمو « كلذ ىضتقت ةيانج هنم تردص اذإ ابميت نم ناک ولو

 لهأ قرطف) هلوق . ةصقاا ىف ركذ نم دحأ مسا ىلع الو روكذملا عياخلا مساله فتا مو« ةيلهاجلا ىف» هلوقب ربخلا

 لوتفاا نأ ىعدا لئاقلا نأ ةصفلا لصاحو < ممم قرسإل ةيفض ىف اليل مهیلع مجه ىأ ةلمبملا ءاطلا مذهب ( تاب

 هلو ٠ هدو مولف! صاخو ةماسقلا تنم هلل مركاهأف نيبذاك اوفلحو كلذ مث اوركتأف هوملخ هموق نآ و صا

 وهو « لیخنا ةدحاو ظفلب (ةلخنب اوناک اذإ یح ) هلق . ءهوءلخام» برح نب دا ةياور ىف (اوءلغام)

 ءاغلا نركسو هلوأ م (تلفأ و ) هلوق . ةنغب مهاد طقس ىأ (راغلا ماد مجف ) لوق . کم نم ةلیا ىلع عضوم

 عقو ءانلا دیدشتب ىأ ( رجح اههمیناو) هلوق . نيا لكأ ىذلاو لوتقلا وخأ امه نائب رقلاو ‹ صلخت ىأ

 یهو اضيأ دئسا اب ةبالق ىبأ لوقم وه ( ناورم نب كلاا دبع ناک دقو ( هلوق ء راغلا نم اجرخ نأ دعب امماع

 هلوق ۰ لادلا نب ( دمب مدن مث ) هلوق . « هما ىلع فذآ م( الجر داقآ ) هلوق ۰ ارکردآ ةبالق ابآ نال ةلوصوم

 ىأ ) نیس اب ساق ) هلوق ¢ عنص ىذلا لعد ب ارح نب دحأ ةياور ىف حقوو هرک یەم مدز نخ ن اک ( عنصام)

 ةياود فو ۰ مافن ىأ ( ماشا ىلا ریو ) هلوق . اومسنأ نيذلا برح نب دهآ ةياور ىف عقوو ؛ اوفلح نيذلا

 دبع ناك ال عقو كلذ نوكي نأ لمتحو , ماشا اب تناك كاا دبع ةماقإ نال ىلوأ هذهو « ماشا نم د برح نب دمحأ

 نبا هاكح اعف بابملا لاق « ماعلا ىلا مافنف قارملا لمآ نم | وتوکی و ريبزلا نب بعصم هتب راع دنع قارمل اب كلا

 یا لث الدلا و ةنيبأا مايق زارجل ةماسقلا كرت نم هدارص دغي ال نیما رعلا ةصق نم ةبالق وب 1 هب ضرتعا ىذلا : لاطب

 ءافتخالا ىف نوكست ١| امن ءىش ىف ةماسقلا قررط نه ممتصق سيلف « نيا رعلا تح ىف ةيانجلا قيقحت ىلع عفدت ال

 ناكبف نیلسلا ىلع جورخلاو لیبسلا عطقا ممهوجو او خشک مجاف نوین رملا امأو < ليلد الو ةنيب ال ثيح لتقلاب

 نم مدقتام هضراعر pple راذلا مادهنا نم اذه هركذ امو : لاق  كاده ةو ال ثيح لتقل ىعدا نم سمآ ريغ مرآ

 نا و دلا نم او.سفأ نيذلا ءامسأ كلملا دبع وخ اذكو « نتا هب درت الو ةجح ةبالف نآ ىأر سياو : لاق « ةسلا

 ةماسقلا اعف نكس« ناک مهتسق نأ بابملا هنع هميفام فالخ نييئ رملا ةصقب ةبالف یب آ دارم نأ یل ربظي ىذلاو : تلق

 ىف الإ ادحآ لتقب | ینآ نأ قم رکذ یذلا ص۱ نم هاعدا |! ام لالدتسالا دارآ اءاو ؛ 2 ىننلا املعفي ملف

 ۳ مآ هل صاح اع ةبالف وبأ هيلع درف حبا ر م تاب ضرتمإا لواحو نیما رمآا ةصةب ضر وءف ثال' ىدحإ

 كرت لع لدتا ااو < هيأ ءافغ ال نيب اذهو ندا نع مدادت راب ر یا لا مراتب لیلا اوبجوتسا
 ةماسقلاب دوما

 دوقلاب حب رصت بارا ةدع ىه یتا ةمقلا لصأ ىف الو لب « ركذ ةماسقلاب دوقأل امف سيما دورا دنع لمف ةصّقب

 ضراع ةنالن اأ نأ باباا موت هلءاحو ؛ هب تيجأ ام و ريزملا نبال ةيشاحلا رخآ ىف تيار مث  هنیبآساک

 ره> ىلع لادا ثيدحلاب ةءاسقا ىل ةبالق وبأ ضرتدا او , موف هراء رکن أف نيرن رعلا ثردحي ةم قلا ث دوم



 ۱ ۱۰۲ = ۰ ق دلا
۳:۳ 

 روك ملا ثيدحلا قركذي مل نم لق زا وج ىف ةج> نهين رعلأ ةصق ىف نأ نظ هضراع ىذلا ناف « ءایشآ ةثالث ىف لتقلا
 « هقردص ناك هناؤ هنع كلذ فقات ةسينع نأكو < ةثالثاا نم ةدحاو هيلع توشي 1 نم ىلدق ف جاجحلا كس ناک
 ةبالق وبأ دروب ملف رهاظ باوج رهو ۰ مالالا نغ دادن رالاو قح ريغب ىعارلا لمف ماع تو هنأ ةبالو وأ نیبف
 ىلإ اب راثآف راغلا ةصق امأو , ةماسقلاب دوقلل اب كس نم ىلد در لب ةماةلا كرت ىلع اهي الدتسم نیین رملا ةصق
 یصفو ىذلا لیلا ةصق ف نساء نبا ثب دح ىف عقو 1 مع ريغ نع ةماس4ا ىف فاح نه كالم ترج ةداعلا نأ

 هللا كيبق نء ما نآ نب رک ىبأ قب راع نم یارطلا هج رخآ كلذ ف رخآ ثر لح سايع نا نع ءاجو . فرط

 هللا نم ةيوقع ىرأ م1 ىلع فاح نم ناکف , ساذلا نيب ازاجح ةيلهاجلا ىف ةماسقلا تناك و لاق هنع هللا ديع نبأ
 ناك لس ادم هللا ثعب املا , اواو ريصلا ناءآ نع نوغروتي اوناكسف ؛ مارا ىلع ةءارجلا نع اع لک
 «ةيدلاب كح وا ةماسقلاب داقآ له رع حنص ام حرصت نيراذلا ةصق قاس ىف سیا هنا مث , بيهأ ال نولساا
 وعو ةبالف بأ یار هر هلوف امأو « حضاوب سياف رع عینص ىلا ةب راشآ ناك نإ ةنسلا نم مدقتام بلبملا لوقف
 لال دّعسا هجو یل روظإ 1 معن ۹ كلذي تدرو ىلا ةئسأأ ىهام نکل 6 لوبةف سلا هب در ال ناويدلا نم كلما درع

 كلذ توبث ىلإ قیرطا ىف عازملا عقو امناو

 بد الف هتيم اوأتنف موق تیب ىف ملطا نم یسیسااپ -- ۳
 شا یر سا نع » نيل نب ركب یا ی نا دیبع نع ديز نإ ”داوح انئدح ناملا وا ارو -- ۰

 ¢ ةئمطيأ ت لدحر - صف اشد وأ ۳ صاش# هيا ماف *یپنلا ردح صضمب ف علطا الجر نأ هيع

 "نأ ا "یداساا .dan 4 لو "نأ 29 بار نا ن۶ ثيل الح لوو ی 6 شرع — 6٠"

 ل هار ۱۶  هسار هب ام یردم یب فا لوسر عمو - اپ هلل لوسر باب ل رحح ل ملطا الحر ص 8 و ص د 5 7 و 5

 نم ”نذإلا لعج اسس4إ : هل نا لودر لاق . كيني ىف هب تعطل یادت كنأ رعأ ول : لاف و للا
 6 رعبلا لبق

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع » جرعالا نع دانا وبأ انث دح نایفس انثدح هلا دبع نب "ىلع اشو - ۲
 € حانج ”كياع نكي : ةئيع تاق زاصحب هتف ن دا ۴ ریعر كياع .ملطا امضا نأ وأ : 2 ماا وبأ

 هقاس ىذلا را ف سبلو 6 ةيدلأ یا مزعج اذک ( هل ةيد الف هيليع اوة موأ یاب ف علطا ند باب ( هلوق
 , وأد نم رظأ ىأ ( علطا الجر نأ ( هلو . هتداع ىلع هقرط ضءإ ىف درو ام ىلإ كلذ راغا هنکل كلذ حيرصأ
 نب صاملا ىبأ نب کلا هنأ تخل نب نسحلا ىبأ نع لاوكشب نبا لقن نك ارص هسا فرعأ | لجرلا اذهو
 رگ نايف ىبأ قيرط نه « ىبك اھ 9 بائك» ف تدچ و و « ذل اداس کذب و ناورم دلا و ةيمأ



 ىايدلا باتک - رپ ۳۶

 لوقب وهو صاملا یآ نب محلا نعاپ وهو هله اولد 22 هللا لوسر باصأ نآ یامارا ءاطعو یرهرلا

 دواد ی آ نفس ىف عقوو اه دورها ىف اعرص سوأ اذهو < یبچ و ىف ما أ ةئالا یتجوز عم lily ىلع حلطا

 كنع اذكه : لاقف پابلا ىلع نذأتسي ماقن ی ینلا باب ىلع فق وف دعس ءاج د لاق لمبح رش نب ليه قب رط نم

 دعس بسنپ مو « بابلا ثيداحأ ىئاث ىف ىذلا مولا هب رسفي نأ ىلا برقأ اذهو « رصبلا لجأ نم ناذتتسالا امتاف

 ( رجح ضرب ىف رج> نم ) هلوق . ملعأ هاو ةدايع نب دعس هنأ ىف اربط اور ىف حقوو 5 دواد ىنأ ةياور یف اذه

 هنأو هنامب مدسقتو یوارلا نم كش وه ( صقاشم وأ صقشء ) هلوق . ناذتتسالا باك ىف نيظفللا طض مدت

 یردلا نمأر نأ لمى و , ةصقلا ددعت ىلع لمحیف هما ا دق « یردم د هدما یذلا رخلا ىف هلوقو « ضزرملا لصنلا

 هریسفت ىف ليق اء نآ و سابللا باتک نم « طاشتمالا باب و ىف یرداا طءض مدقتو « لصناا هبشآف اددع ناك

 ةمجعلا ءال ا نوكسو هلوأ حتف, ( هلت لهجو ) هلو ۰ ديدح نم نانس أل لیثو دم سأر اهل لالخلاك ةديدح

 ( «نعطعبل ) هلوق ۰ ةل-هغ ىلد ةباصالا وهو هينا نوكسو هلرأ حّتفب لدخلا نم مال مث ةر وكم ةانثم اهدعب

 عيبرلا ویآ داز . ءاوس امه ليآ دقو ابحمفب لوقلاب و نيعلا منع لعفلاب نءطلا نأ ررپشاا ىلع ءانب ةلمبملا نیما منا

 یردآ اف, مه أ دنع داج نع ىلع نب مصاع ةياود فو « اطخاف هل وأ بهذف و ملم دنع داح نع فارهزلا

 ف رجح ىف علطا الجر نا ) هلوق . دعس نبا وه ( ثيل انادح ) هلوق ؛ فاثا ثيدحلا . « حنص فيك وأ بهذأ

 . ةفيفش ا ىفوعشكملا ةياور( كنأ) هلوق ٠ نيمضواا ف ن٠ » ىنمهشكملا ةباور ىف (ٍِ هللا لوسر باب

 ىف هنال ةمثأ ددعت یو امم اذهو , دارفالاب < كغيع ىف د نييفايللو ىمخرسلاو ىلمشسملا اذك ( كينيع ىف ۱ هلوق

 نم نذإلا لمج ۱41 ز هلوق ٠ هرظن ىلع هنعط قاع لس ثيدح قو « هئدطي نا دارأو حلطا هاب مزج سنأ ثيدح

 ىف مدق: دقو « رظالا و ىريمشكلا ةياور ىف ( رصبلا ) لوق ۰ 4بج نم ىأ ةدحوملا حتفو فاقلا رسب ( لبق

 نايفسو ىئيدملا نا وه ( ىلع انادح ) هلوق ؛ أ املا ثر دملا . رخآ ظفاب ىرهزلا نع رخآ هجو نم ناذئئسالا

 رع ىنأ نبا نع هجرخآ « لاق ب هلا لودر نأ , لسم ةياود ىف ( لو مءاقلا وبأ لاق ) هلوق ۰ « ةد نبا وه

 اذه نم لس دنع ( حانج كرلع نكي مل) هلوق . باوبأ هتس لبق هطبض مدقت ( آسا نأ ول ) هلوق . « نایفس نع

 نبا نع رخآ هجو نه مصاع ىبأ نبا هجرخأ دقو « جرحا اذه حانجلاب دارلاو « حانج نم كيلع ناك ام و هجولا

 كياع ناک ام » ةرر٭ ىبأ نع ىرهزلا نع هيب أ نع نالجد نأ قيرط نمو « جرح نم كراع ناکام و ظفلب ةع

 دا مبا ريب موق تيب ىف علطا نم » ظفلب ةريره 1 أ نع رخآ هچو نم لسم دنع عقوو « ءیش نم كلذ نم

 ١ ملا ىلع انه حانجلا لمح نه ىلع در هيفو « هع حلاص نأ باور نم هجرخآ « هلع امي نأ مه لس

 ةلالدلا هچوو  عضولا باطخ نم ةيدلا بوجو نأل اممفر مثالا عفر نم مزليال ذا ةيدلا بوجو كلذ ىلع بترو

 ناو دحأ دع اذه نم حرصآ ةر ره یا نع رخآ هجو ن» دروو « ةدلاو صاصق) تو, عن لحلا تابثا نآ

 يغب موق تيب ىف علطا نمد ظفلب هنع كين نب ريشي ةيا ور نم مهلك قوا و نابح نبا هححصو یناسنلاو مصاع ىبأ

 دئاوفل! نم ثيداحألا هذه فو رده وف ه هجولا اذه نه ةياور ىفو و صا مق الو فید الث هنيع اف مهنذا

 ةيعورش» هد و . لمقا وأ خسولا عفدل اهب كو ماواا هنع ام لیذب هلآ ذاخاو هنربرتو سا رلا رمش ءاقبا

 دقو . طاشتمالا ةعورشه ايفو . بابا لاش ند هاد عاام: عندو بابلا قاغم تيب ىف نوكي ن٠ ىلع ناذتسالا



 ۳۵ ۱۹۰۰-۹۹۰۲ ثيدحلا

 اف كتم ناك نم ىلع عرشي لب مراعا ريغب صتخال ناذ؛تسالا نآ و « نادتسالا باب د ىف هلک اذه نم ريثك مدقت

 نإ هنأو , ليقثلاب زاج فیفا ءىثلاب عفدنپ مل ولو سسجتب نم یر زاوج ىلع هب لدةساو اتغأ وأ امأ ناک ولو

 نأب اولتعاو « اهريغ الو نيملا دصف زرجال هنأ و صاصقلا ىلا ةيكلاملا بهذو ء رده وف هضمب وأ هسفن تیضآ

 درجت ول لعفلا ناك ناو ةيصعم یمس+ال نئالا ترث اذإ هيف نوذأملا ناب روما باجأو , ةيسعملاب عفدتال ةيصعلل
 بسلا ريغب وهو « عوفدملا سفن ىلع ىنأ ولو لثاملا عفد زاوج ىلع اوقفتا دقو « ةيصعم دعب بیسلا اذه نع

 « باهرالاو ظراؤألا ليس ىلع درو هنأب ثيدجلا نع اوباجأو « هيف صنلا توب عم هب قحام اذبف ةيصءم روكذم لا

 ۰. ماا ١ ق ىطرقلا لاقو « را هذابب ل اکسل ام لعل موم ر 3 يح لاقو « عفان نا مم زوجا قااوو

 ميال مثالا عقد ىلع لح لاو ءذو الام لا ىدؤي وأ زرج الام لعفي نأ موي ىذلاب مالسلا و ةالصلا هيلع ناکام

 رظنلا دصق نم نأ ىلع عامجالاب ًاضيأ ةيكلاملا ضءب لتءاو , سايق صنلا عم سیا و جرحلا عفرب صناا دوجو عم

 هتيب ىف دوظناا ناك اذا اذ. كف اهأقف نر امان طوقس الو هنيع ,نف حیبب ال كلذ نأ رهاظ رغالا ةروع ىلا

 اذاو : لاق « علطم لك لرانتي رز نا : لاتو عامجالا اذه توبث ىف ىطرقلا عزان و « كلذ ىلإ رظانا سس# و

 رضوي مل تيبلا لغاد ىف ام ىلإ علطتلا نال رظن هيفو : تاق . ىلوأ ققحا هاو اتف ةنظاا عم توبلا ىف علطلا لوانت

 رومآلا نم هرتس تپبلا بحاص دصةر امو مرا فاشکستسا لمشي لب الثم لجرلا ةرومک نيعم ءىش ىلإ رظنلا ىف

 تبث ولف : كلذ داوا امبح هيلع ديعولاو سيسجتلا نع ىهنلا تبث مث نمو « اهبلع دحأ لک عالطا ببال تلا

 هةجوز هجو یرب ینجالا نآ هيلع دششا لفاعلا نأ مولعاا نمو « صاخلا ا اذه در مزاتسي ١ ىعدملا عاجالا

 حيمص ىطرقلا همزلآ ینلاو « افشکنم هرکذ ینجالا یار ام دشآ هلهأ هتبعالم لاح ىف اذكو كلذ وحنو هتنباو

 لبق داذن الا طرتشی لهو « ةروصلا هذه ىف عرشیال ةيمفاشلا هجو قو « هيلا روظناا هعفدیف رظالا موري نم قح ىف

 یی علاعتلا مح ىفو , كلذب هلت د ثيدحلا ىف هلوقل ال امرأ و , لناصا فدک طرتشپ ليق « نارجو ؟ ىرلا

 « هريغ داد ىف ءىش ىلإ وأ هريغ ميرح ىلا رظنف عراشلا یف فقو نم اذكو رادلا نم ةوكنم رظانلا بابلا لاخ

 ىلا رظنلا نآل ءال حصالا : نابچو ؟ رظنلاب عاتسالا قحلب لهو « هيلا روظنملا كلم ىف ناك نم صتخ مالا ليقو

 رايتعا ىلع هب لدتساو . سكعلاب انهو سيقملا ةولوآ وأ ةاواسملا سايقلا طرشو « اهركذ عانا نم دشآ ةروملا

 وأ لتقب رجح هامر ولف « هتفذفت و بابلا تبدح ىف هلوقا جلا باتسكف انایب مدقملا فذلا ىصحي هب یریام ردق

 كلا ىف هل نم كلذ نم ىنشتسيو ء زاج كلف الإ عفدني مل ولو اةأاط» نامضال هجو ىو « صامقلا هب قامت مهم

 ف نكي / نإ زوج ليقد « قرف ال لبثو 5 ةب دال همه ز عدتمیف هيلع عالطالا دارأف عام را مر وأ جوز رادلا

 وأ اکلام وه دحاو لجر الا رادلا ىف نكي م ولو « زاج الاو یبتنا ناف رذنأ م ریغ ایف ناك ناف هع رح ريغ رادلا

 هركي ام لاوحالا نم نال اةاطم زوج ليقو « ةروعلا فوشكم ناک نإ الإ راذنالا لبق ىرلا زی مل اهنک اس
 « رجب مل دصاق ريغ رظنف ازا رظانلا ناكو احوتفم بابلا كرت ناب رادلا بحاص رصق ولو . مدقت اک هيلع عالطالا

 عورفلا با عسوت دقو . فالخلا هینف هتيب مظس نم رظن نم اذهب قحتلب و ۰ ال امهعآ نارجوف رظنلا دمعت ناف

 فم اهضعبو « كلذ ىف دراولا را قالط) نم ةذوخأم ممنافرصت ضم و : ديعلا قيقد نبا لاق « كلذ رئاظن ىف

 لء هقاو , كلذ يلع سارةلاب ارضعب و « دوصقملا موف يضتقم



 تايدلا بانک - ۷ ۳:۹

 ةلقاملا ساپ - ۲٤

 ابأ ؛تدس لاق یمشلا تمم“ لاق نرطم افلح ةنييع نبا ان ربخآ لضفلا نب ةقادص اشر - ۳

 لاقف سانلا دنع سيلام ةرم لاقو « نآرقلا ىف سيل ام ءىش دنع له : هنع هللا ىضر اياع تلأس » لاق فيج

 « ةفيحصلا ىف امو  هباتك ىف لجر ىطعي (بفالا - نآرقلا ىفام الإ اندنعام ةمسألا او ديلا قلف ىذلاو

 « رفاكب سم لتقیال نأو ريسألا ”كاكسفو لا: لا ؟ ةفيحصلا ىف امو : تلق
 لبإلا نال ردصملاب ةيمسآ الفع ةيدلا یی و ء ةدلا عفاد وهو لقاع عج فاققلا ركب ( ةلقاعلا باب ) هلوق

 لجرلا ةلقاطو . البإ نکن مل ولو ةيدلا ىلع لةملا قلطأ ىح لامتسالا رح مث « ليتقلا یو ءانفب لقعت تناك

 ةيدلا ةلفاعلا لمحو . لوتقلا ىلو باب ىلع لبالا نولقمي اوناك نيذلا مو « هتبصع هو بالا لبق نم هتابارق

 نم صخ هنکد (یرخآ رزو ةرزاو دز“ الو لوق رهاظا فل ام وهو , كلذ ىلع مملا لهآ عجاو« ةئيملاو تباع

 هنم أطخلا عباتت نآل ءهلام عيمج ىلع یات نا كشوأل ةيدلاب ذخأ ول لئاقلا نا ء ةحاصملا نم هيف امل كاذ ام هورع

 ی مرغتل اب درفآ ول ۳ هيف رسلا نرك, نأ لمتحم و : تلق . لوتقلا مد ردهأل ميرغت ریغب كرت ولو نمؤي ال

 , ةءامجا رقف لاهتحا نم رثك آدحا ولا رقف لاهتحا نال هتلقاع ىلع لء ؛ راقتفالا دعب 2 ىلا الا لال 5

 دنع لملاو هضن هريذحت نه لوبقلا ىلا ىعدأ ةءاج نم كلذ لثم ىلإ د وماا ند هريذك ناك هتم كلذ رركست اذإ هن 3

 رارحألا لاجرلا له یهو مهما برقآلا مري مض اورج ناف یتدالا هذخفب ادریف « هت ريشع لجرلا ةلقاعو . ىلاعت 3

 دعب ىقأيس هنأ هدي يو «فرطم انثدح » نيقابللو « رذ ی اذك ( فرطم لاق ) هلوق ٠ مهنم راسيلا ىلوأ نيغلابلا

 نبأ وه فرطمو « ةئييع نبا نم ىديملا ةاور ىف وه اذکو « فرطم اثدح و هظفاو هني دنسلا اذوب با وبأ هت

 ىئاسفاا ةياور ىف هيبأ مساب اروك ذم عقوو « فورعم ةق فوك وهو , هيبأ مما و هسا ىف اف مث ةلب» ءاطب فيرط
 هاوس هل ىذلأ ن ر هرمشبتک اع ىأ ) نآرقلا ف سهل ام ءیڈ ۵ دنع له ) هلوق ۰ ةنيمغ نأ نع روصتم ني دمع نع

 امم هلي یناا ند هبورم نم ىلع نع تباثلا ةرثكلل ظرفعو 9 همت دارلا سيلو « ال ما هومتظف-
 نآ ىلع دارم و « هيا اعم نطاب نم هب لدتسيو نآرفلا ظفا ىوغ نه مهفیام 71 رااو « ةروكن إلا ةفيدصلا ىف سیا

 نم 4 حقیام تنك ناک هنأك نآرقاا نم ط.تاسا امو ةروک ذاا ةفرح ها هنع بت کام نآ رقلا ىلع ادئاز هدنع ىذلا

 نم اهياع شع ملف اب ءافالاو لعفلاب اهدهامتپ هناف ماكحالا نم كس ىلا نع هظفحام فالخم « هاسني المل كاذ
 ىف اسپف ادبع هللا ىطعي نأ الإ » ةروکذلا ىديجلا ةياور ىف « هباتک ىف لجر ىطعي امف الإ ه هلوقو ؛ نايسنلا

 هللا هیطب امیف الإ و ظفلب فرطم نع رخآ هجو نم داهجلا باتک ىف مدقت دقو « قاسنلا ةياور ىف اذکو «هباتك

 « نآرقلا ىف الجر

 ةأرملا نيج سیا - ۵

 باهشر نبا نع "كلام انثكلح ليعاعإ انثدحو ٠2 كام اربخآ فسو نب هللا دبع اسو - ۵6



 ۳:۷ ۱ ۹۹۰-4۹۰۸ ثيدحلا

 ىرخألا اهاد_>إ تمر لبذُه نم نيتأرما نأ هنع هللا "یفر ةريره يآ نع » نمحرلا دبع نب ةللس یآ نع

 «ةمأوأ دبع رغب ایفا لوسر یغقف «ابتییج تعرطف

 نع ةبعش نب ةريذأا نع » هيبأ نع ماشه اگل تاو ان دح لیماسا نب ور یی شی بس 6

 «ةمأ وأ دبع ةرغلاب قلب ؛یبلا یضف : ةريغلا لاتف « ةأرلا صالمإ ىف مّراشتسا هنأ هنع هللا یفر رع
 [۷۳۱۷ ۰۸۹۰۸ « ۹۰۷ : ىف هفارطآ - ۱۹۰۰ ثيدحلا ]

 < هر 7 بلا دېش هنأ ةملم نب دم دمشف » كعم دمشر نم ثا لاف _ ۹

 [۷۳۱۸ ۰ ۱٩۰۸ : یف هفرط - ۹۹۰٦ ثيدحلا ]

 ا یبلا مس © نم لا ۳13 رگ نأ » هيبأ نع ماشه ن 00 'ىسوم ن هللا ديب شم بس ۷

 «ةمأوأ دبع رد هيف ' ىضَق تەم ان : ةريغما لاقف ؟ طقسلا ىف یضف

 « اذه لثم هيب ىنلا ىلع دهشأ انآ ةملسم نب دحملاقف اذه لَك كمم مشي نم تا : لاق» - ۸

 هيبأ نع ةورعأ ن ماشه ا ةدئاژ انث لح قباس نب "رم انك للا دبع نب دمت شرم - م4

 calîe . ا ١١ صالمإ ف م راشتسا هنأ رع نع ثادحم ةبعش نب 3 ریغاا مع هنآ و

 «هراتتسال كلذب ىمس « اهتطب ىف مادام ةأرملا لمح يظع نزو نیا ون و مي نينجلا ( ةأرملا نينج باب ) هلوق

 نينجا « أطوملا لاجر حرش » ىف یجایلا لاق . نينج ا قلط دقو , طقس وهف اتیم وأ داو وبف ايح جرخ ناف
 نب هقا دبع انثدح ) ےلوق لاق اذك اخراص لبسي ملام ىثثأ وأ ارکذ ناک ءاوس داو ةنأ فرعي ام ةأرملا هتقلا ام
 ةياور طقسو « شكلا اذك ( كلام انثدح ) سيوأ ىبأ نبا ین ( ليعامسا انئدحو كلام انريخأ فسوب
 كاام نع فسوب نب هللا دبع لاق اذک ( نعرلا دبع نب ةلس نآ نع بارش نإ نع) هل .رذ یال انه لہعاما

 اكلام نأ الإ باوص نيلوقلا اکو « بي.سملا نادیعس نع بارش نبا نع و ثيللا نع هيلي ىذلا بابلا ىف اک لاقو

 كلام نع ةببتق نع بطلا ىف ىطم دقو »الوصوم ةبلس یآ نعو السم دهس نع بارش نبا نع هيورب ناك

 ثيألا نع ريفع نب فيعس نع اضیآ بطلا ىف مدقت م فطساو نك اض أ ةلس نآ ةناور قم ثدللا دنع وهو نیمجولاب

 هيلي ىذا پابلا ىف اک امیج امهنع بارش نبا نع ديزي نب سنوي هاورو « بارش نبا نع دلا نب نمرلا دبع نع

 قيرط نم ىذمرتلاو دواد ویا هجرخأو ؛ لسم «جرخآ هدحو ةلس ىبأ نع ىرهزلا نع رمعم هاودو « اضيأ
 امهادحإ تمر ليذه نم نیت آسا نا ) لوق ۰ لوألا ثيدحلا : نيثيدح هيف ركذو . ةملس ىبأ نع ورمع نب دمع
 ةينايحل امهادحا الع هرأس ىلا لمح ةياور فو « تمرف ليذه نم نانأ ما تاتتقا » سأوي ةياور ىفو (ىرخآلا
 دواد وبأ جرخاف ىلذملا ةغبانلا نب لمح تحت اتناکو نيترض اتناك ناثأرملا ناناهو « ليذه نم نطب نامو : تاق

 ماقن ۱ ىذا ةيضق نع لأس هنأ ريع نعو سايع نبا نع سوأط نع رائيد نب ورع نع خرج نيا قيرط نم
 هجرخأو ٠ ال و هاوراذکه « یرخالا امهادحإ تب رض نیت أما نيب یدک : لاقف ةا | نب كلام نب لح



 تايدلا باتك - ۷ ۳۸

 نم عمج !ءسما هللا رکذا : لاق رع نا و هظفا و دنسلا ف سابع نبأ رکذب ملف رمع نع ةئييع ن نايغس نه یعفاشاا

 جرخاو « راشفسا ريع نأ هيبأ نع سواط نبا نع رمعم نع قازرلا كوع لاق اذکو < ایش نينجا 5 یا

 نان أما ه كلام نب لح هل لاقی لجر انیف ناك لاق هيبأ نع ىلذحلا ريع نب ةماسأ نب حبلملا نأ قب رط نم ىتاريطلا

 ۱ هل صراف جیللا ىف أ قيرط نم ثراحلا هجرخأو « ةيرماعلا ناب ةيلذلا تب رضف ةبرماع ىرخألاو ةيل ذه امهادحا

 نوع قيرط نم قاربطلا جرخأو « فيفع مأو ةكيلم نائأ ا هل تزاك ةغيانلا نب لمح نأ د هظفاو هيبأ نع له

 فیفع مآ تب رضف ةغبانلا نب لح تحن حورسم تاب فيفع مآ اه لاقي انم ةأ ساو ةكيلم ینخآ تاکو لاق وع نبا
 مأ ىرغألاو يام امهادحا : سابع نبا لاق و ةصقلا هذه رخآ ىف سابع نا نع ةمركع ةراور ىف عقوو « كيم

 ضعب دازو «تامهلا » ف بيطخلا مزج رخالاب و « الوقنم هيلع تفقو ىذا اذدو « دراد وبأ هچرخآ « فرفع

 تم رف » دلاغ نب نمحرلا دبع و سأ وب ةياور ىف عقوف « تدر» هلوق امآ و «کیلم مأ ليقو فلكم مأ ليقو ه ةدمعلا حارش
 لات نکا ثراحللا دنع حبلا ىنأ ةياور ىف اذكو « لءاح یه و اهنطإ باصأت» نحرا ديعدأ) « رج یرخالا امهادحا

 ایهادحا تب رضف » كلام نب لمح قبرط نم ةروک لا دواد ىبأ ةياور ىف عقوو « املبق باضأف و لاتو « تفذ د

 لاق ةيعش نب ةريضاا نع  رغصم ةمجفم داضو نونب ب ةليض نب دمجع قبرط نم لسم دعو « حلعس# یر الا

 تو رضف د هيبأ نع ةماسأ نب حملا ىبأ كثيدح ىف اذكو املتقن لبح یهو طاطسق دومعب ارض ةارما تبرض د

 داعاذکو «لماح یهو اهتيب حام« اهتب رض و میوه ثيدح قو « ءابخ وأ طاطسف دومعب ةماعلا نطب ةيلذهلا

 تحرطف ) هلوق ۰ ىرخأ ةأرما تفذن ةارما نأ ةديرب ثيدحح نمو « حطسع » كلام نب لح ثيدح نم دواد نآ

 قو « اهطب قاموابلتهف و سنوب ةاور قو « اعط ىف اهدلو تاتقف د دلاخ نب نمحرلا دبع ةاور ىف ( !مدنچ

 . هيبأ نع حيلملا یآ باور ىفاذكو ميوع ةياود ىف هو و « اهنينجو امتلتقف ١ ظفلب هلثم كلام نب لح ثيدح
 لوسر ىلإ او.صتخاف » سئوب و دلاخ نب نحرلا دبع ةياور ىف ( ةمأ وأ دیع ةرغب مب هقا لوسد اف ىضقن) هلوق
 قو« ةدياو وأ » لاق نکا سنوي ةياور ىف هوحنو« ةمأ وأ دبع ةرغ امام ىف ام ةد نأ ىضقف < زا هللا
 اهدلو اهمثروو » دراد ىنأو ملم دنع سآ و ةياور قو « لقب فک و لثاق لاقف ةلس ىبأ قیرط نم رمعم ةياور

 مث تمرغ ىتأأ ةأراا لو لاقف » بطلا ىف ةيضاملا دلاخ نب نمحرلا دبع ةياور قو « ةغبانلا نب لمح لاقف مهعم نمو

 امنا : مس ىنلا لاقف « لطي كلذ لثف لوتسا الو قطن الو لك أ الو برشال نم هللا لوسر اب مرغأ فيك : اقفنا

 وأ دع ةرغر هما نطإ ىف لقب نينجلا ىف یعق د كلام دنع بولا نب دعس لسم قو« نارک_) ناوخا نم اذه

 . رعاش لوةب لوةيل اذهنا » لاق نكلو ىذمرتلا دنع هوحن ةلوصوملا ديهس قبرط نم ثدألا ةياور قو « ةدياو
 امج وزو امنيا اهثاريد ناب یو ها لودر ینعقف تيفو: ةرغلاب اماع ىق ىتلا ةا رلا نإ مث » هیف و « ةرغ هيف لب

 لاقن « هرعش تبن دق امالغ تاعقسأ دف اهنا اع لاقف د سابع نبا نع ةمركع ةياور قو « اتبصع ىلع لقعلا ناو
 ةيلهاج لا عجسك عجسأ : عقلي ىنلا لاقف . لطي ۰ لكأ الو برش الو لهتسا ام هقاو هنإ « بذاك هنإ اقا وبأ
 فال ةرغو ةلتاقلا ةمصغ ید ةلوتفملا ةيد 2 هللا لوسر لمف » ةرهغملا نع ةلرضا نب دء,ع اور قو « ات اكو

 مهلع لعجو ؟ بارع الا عچسک عجسأ ۔ هرخآ قو لك | ال نم مرفنآ : ةلئاقلا ةيصع نم لجر لاقف « انطب
 لک ال و برش ال نم مرفنآ هللا لوسر اب : حوربم نب ءالملا اهوخآ لاقف » ىفاربطلا دنع میوع ثيدح ىفو ۽ ةيدلا
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 نکیل رباج ثيدح نم ىلعي ىبأ دنع هوو « ةياهاج لا عجسك عجسأ : لاقف . لطي اذه لف « لوتسا الو نطن الو
 لااومصتخاف اهو اياقمي اعإ ۳ ربا لاقف و ةريمع نب ةماسأ ثر كوع نھ قبیل ددع و 2: اةلا ةلقاع تا ةف , لاق

 «لطي ف هلطباق ۰ لوت-اف حاص الو ل مضرام : لاقف , ةرغ نينجلا ىفر ةبصملا ىلع ةيدلا : لاف غم هلا لرسد
 ناف ةلوتقملا فالخم اهتيصع نم ماك مال كلذ اواق ابجرزر اهخأو امبآ نم لک نوكيف فالتخالا حمب اذ مو
 زيجارأ نم ىنعد لاقف د ةماسأ ةياور ىف عقوو « ةيلذه ةلئافلاو ةيماع ةلوتقملا نأ ريع نب ةماسأ ثيدح ىف
 ظفل قو « رعاش هن ا لوسراپ ليق ؟ ةيلهاجلا عجسك عجسأ و رخآ فو « كب ةعاجسأ » ظفا ىفو « بارعالا
 لب لاق « مرمأ نع اولقمي نأ ىتحأ مو ىحلا ةداس مه ادلو ام نإ لاقف » هيفو « ءىش ىف ةيلهاجلا عيجاسأ نم انسا
 جوز وهو ليذه تاقدص ىلع ذتموب وهز لمح لاق , ءىث ىلام لاقف « اهدلو نم كتخأ نم لقعت نأ قحا تنأ

 لاق ةم الو دبع هلام  مصاع ىنأ نبا ةياود ىفو « قوبلا هجرخأ « لب ذه تاقدص نم ضيفا نينجلا وأو ةأرملا
 « اهافوتسا ىتح املع لح ىمسف « اهب هناعأف نايحل یب ةثدص نم هئيعت نأ الإ ءىث نم هلام !ولاق « لبالا نم رشع
 نم رشهو ةمأ وأ دبع ةرغ نينجلا قو ةلناقا ةلفاع ىلع ةيدلا نا ىضقف » ةماسأ ىبأ نب ثراحلا دنع هثيدح قو

 ب هللا لور یضعق ه هنع ةلس ىبأ نع ورع نب دمع قبرط نم ةريره نأ ثيذح ىف عقوو «ةاش ةئام وأ لبالا
 رع نع هنأ نع سواط نبا ةياور ىف قازرلا ديع دز عفو اذکو « لغب نسر وأ ةما وا يع ةرْغب نینجا ىف

 راشأو « سرف وأ ةءآوأ دبع ةرغ نيئجلا ىفو ةأرملا ىف ةيدلاب آبي هللا لور ىضق ةغبانلا نب لمح لاقأ و السم

 ىف هنأ رکذو « ةرذلل ريسفتلا ليبس ىلع ةتاور ضعب نم جردأ كلذ ناو مهو عوفرملا ف سرفلا ركذ نأ ىلا قوبلا
 . « ةرغ سرفا سواط لاق ةرغ نينجلا ىف نأ یضاف ر ظفاب سواط نع رائيد نب ورع نع ديز نب دام ةياور

 اههتأدكو «ةرغ سرفلا د لاق هيبأ نع ةورعنب ماشه نع ديز نب دامح قيرط نم لیعاهالا جرخأ اذكو : تلق
 نب ةورعو دهاججو نسواط نع یااماو رذتلا نبا لقنو « یدالا نم ةرغلا ظل قالطاب قحآ سرفلا نأ ايأر
 مسا هيلع عقو ام لک ”ىرحي : اولاقف رهاظلا لهآ نم هعيت نمو دواد عسوآ و « سرف وأ ةما وآ دبع ةرغلا » ريب زا

 نإ » ءوضولا ىف مدقنلا ثيدحلا ىف یدالا لوعتسا دقو « سرفلا ةمج ىف نوكي ضايبلا لصالا ىف ةرغلاو « ةرغ
 قاطأ ليقو « ىئثنأ وأ ناك ركذ هريغ وأ ناك ایمدآ سيفنلا ءیشلا ىلع ةرغلا قلطتو « ارغ ةمابقلا موي نوعدب یمآ

 ةرغ ه ثيدحلا ىف هلوقو « ءاضءالا یفرشآ هجولاو هجولا ةرفلا لع ناف « ناویما فرشا هنال ةرغ یدالا ىلع
 : لاقو ؛ فالخلا ضايع یضاقا ىككحو ؛ نیوذتااب مهريغو ةفاضالاب ةماملا ءارف یرعامسالا لات  ةمأوأ دبع
 : ىجابلا لاقو « زدان هنککسا هسفن ىلا فاضي دق ءىثلا نأ رعالا هيجوتو « ىف ام ةرفلل نایب هن  هچوآ نیونتلا
 « رپظالا وهو عیونتلا نوکسن نأ لمتمو « ةصوصخلا ةمقاولا كلت ىف یرارلا نم اکش « وأ , نوكن نأ لمتح

 : كلام لاو لاق ء ام دارا ف ىوارلا نم كف ةها را درع هلرف اما و ء ةرغب د هلوق ثيدحلا نم عوفرملا ليقو

 یزع الف لاق < ءاضيب ةهأوأ ضب ادبع ةرذلا : لاق ءالعلا نب ورع ىفأ نمو « اذه ىف نادوسلا نم ىلوأ نارملا
 رماسو كلذب درفنا هن] لاقيو « ةمأرأ دبع لاقل و اهركذ ال دئاز ىنعم ةرغلا ىف نكي مل ول ذا ءادوس نينجلا ةيد ىف

 نآل ةمآوأ دبعب هرسذ كلذلف اسيفن هنوك دئارلا ىنعملا نأب اوباجأو « ءادوس جرخأ ول اف ءازجالا ىلع ءارقفا
 ركذ ةدايز نم ةزيره ىبأ نع ةيلس ىبأ نع ورع نب دم ةياور ىف حقو ىذلاف اذه ىلعو « ناو ملا فرشأ يدالا

 یرابلا مسن ۰ ۱۲ ج مم م
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 یه سرفلا نآ اظومح ناك نإ نکو « لغب نأ یی وأ ةمأ وأ دبع ةرغد هظفل و رهو ثيدحلا اذه ف سرفلا

 درلا ام تبثی ىلا بويعلا نم مسام ةمآلاو دبعلا نم ىرحيام لفأف دوبجلا لوف ىلعو « مدت اك ةرغلا ىف لصآلا

 عبس نه صقنيال نأ طرشت هب ًاعفتنم نركب نأ كلذ نم یفاشلا طرثتساو ؛ رايا نم سيل بیملا نآل حبلا ىف

 موضعي ذخأ و یذخآ ىلع قحساا ر « الف ةمب رااب ديعتلا لإ جانحیف هسفنب ابلاغ لقتال امغلب نم نال نیس

 عببسلا نيبام دما لمج رم مهمو « نيرشع ىلع ةيراجلا ديزت الو ةرشد نرخ لع ديزيال نأ مالذا ظفا نم

 لالفت-الا مده ىلإ لصي مل ام اهتم رثكأو نیتسلا غلب ولو "یزج هنأ هيعلا قيقد نا لا اک خچاراو ؛ نيرشعلاو

 سا اعاودوقلاب هيف مای ل 22 هن ال لقثملاب لتفلا ىف صاصقلا برجو مدع ىلع هب لدتساو . لعأ هللاو مرهلاب

 هضعب لتقی الو ابلاغ هضعب لتقب تم رغصلاو ركلاب فلتخ طاطسفلا درمع نأب هب لاق نم باجأو « ةردلأب

 ناف ء رظن باوجلا اذه قو ءابااغ لقب اع ةيانجلا تعقو اذإ اف عرشي اع] صاصقلا ىف ةلثامملا درطو ءايلاغ .

 ةجح الف دمعلا هبش وه امتا اذهو دمعلا دوفلا طرشو « اراثم دصقي 1 املا دوقا هيف بجوب ۸۱ هنأ ربظي ىذلا

 هتياور ىف دواد وبأ حرصو دلاغ نا وه ( بيهو انثدح ) هلوق « ىتاثلا ثيدحلا . ه-کع الو لقثملاب لنقل هيف

 نافع قيرط نم ىل,ءامكالا حرصو « ةورع نبا وه ( ماده نع ) هلو . هب یراخباا خيش ليعامسا نب ىموم نع

 نه ةورع نب ماشه ىنثدح و جرج نبا قررط نم ىل,ءامسالا ةياور ىف ( ةريغملا نع هبأ نع ( هلوق ۰ هب بيهو نه

 ةلس نب داحو درز نب داح هاور : ب.هو ةياور بقع دراد وب | لاق « هثدح هنأ ةيعش نب ةريغملا نع هثدح هنأ هيأ

 ثيدح لا ىنلا ىسوم نب هللا ديبع ةياور یهو : لق . دنسلا ىف ةريغملا ركذي مل ىنعي « رع نأ هيأ نع ماشه نع

 فااخو « هوحن ماده نع مک ةديبعو كرابلا ن هللا دبعو .ديز نب داح قبرط نم ل.عاالا قاسو ؛ بابلا

 ةريفلا لاةف ةأرملا صالم ىف شانلا راشتسا ربع نأ ةمر نب رولا نع هيبأ ع ماشه نع د لاةف ميكو عيجا

 « ةنييع نب نايفس قيرط نم لیعامالا ةياور ىف ( مرادتسا هنأ هنع هللا یغر رع نع ) هلوق ٠ لهم هج رخآ

 قب رط نم مامتعالا ىف فمما ةءاود ىف ( ةاراا صالم] ىف ( هلوق . « رع نأ ةريفاا نع هيبأ نع ماده نه

 قلتف اهنطب برضت ىتا یهو ةأراا صالم] ىف باطحلا نب رمع لس ةريذملا نع ه هيبأ نع ماش» نع ةيواعم ىبأ

 هقل زت نأ صالمالا نأ ةمالا لهأ لوق نم صخأ ريسفتلا اذهو , ايش هيف زا ینلا نم حمس مكيأ : لاقن اینچ

 هل بيرغ ف كلذك وهو « ديبع ىبأ نع نتسلا ىف دواد وبأ هلفن اذکه ؛اةدالولا ني لبق ىأ ةدالولا لبق ةأرملا

 ىف عقوو ؛ اهدلو تقلا لءالا تصامأ عاطقلا نبا لاقو , اهدلو تمر اذإ ةقاذلاو ةأرأا تصلمأ ليلخلا لاتو

 ةدالولا كل مما وأ هماقم هيلا فاضملا ميقأو فاضلا فذ دلولا لعف مسا هن أك ف لأ ريغب صالم تاياورلا ضیا
 اذ هر« نینجال ضالذا ماشه لاو املا راشملا ماشه نه ی رج نبا باور نم لرعاعالا لز عقوو : جادخلاك

 كدي نم طقسف ءىش ىلع تضبق اذإو  طاقسالا صالمالا : عرابلا بحاص لاقو . فذحلا ىلع اضيأ جرختي
 , رع نأ » بابلا'ثيدح لت ىتلا یموم نب هللا ديبع ةياور ىف عقوو اصام صلمو اصالمإ ىدي رم صام! لرقت

 قو « ىموم ن هللا ديبعةياور ىف اذنك ) ةريذلا لاقف ( هلوق . ,طقسلا ىف ین للي یا عم نم سائلا دز

 لوقينأ یضتعب قایسلا ناكو < دی رج هفو « نينه ؤاأ ريمأ 0 انآ لب : لاقف ةبعش نب ةريفلا ماقف ١» ةنويعنبأ ةياور

 اذک (ةمارا دبع ةرفلاب ی ینلا ىضق ) هلوق ۰ انآ تلقف و ةروكذملا ةيواعم ىنأ ةياور ىف عقر دقو « تلقف
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 ظفلب 2 واعم نآ ةياور !منمو ةرغب تایاورلا راو نوتنلا اور دیو وهو < مالل اب به و نع نافع ةياور ق

 ةياور قاذک ( هب یفق لو ی درش هنا ةلاسم ن دی دف ) هلوق ما وأ دبع ةرغ اما لرقي 22 ىلا تە و

 ىنتثا لاقف د عیکو ةراور فو « كلذب درشا دمت مان ؟ كعم دمشر نم رع لاق و ةئييع نا ةاددفو اره بهو

 تجر لاق  تاف ۶ جراب هی یح حر ال لاقت ةر و اعم ىأ ةيارر فو هل درشن ةملسم نب دم ءاج عم دمشر نع

 ند ىموه نب هللا فر« 7 لوح ( هلوق ۰ هب یف ملي ىنلأ عمم ةنأ یع» كوشأ هب تی هلم نب د ت.جوف

 نع اضيأ یسرم نب هللا ديبع ةباور ىف هرب رق: قرس اک ىعبات اماشه نال تايئالثلا كح ىف اذھو «ةورع نبا وه (ماشه

 نأ ةةحاللاو ةقب الا ةياورلا نم نیبت نكمل لاسرالا هتروص اذه (رع نأ هيبأ نع ) هلوق . تایدلا لدآ ىف شمعالا

 حيجرت ىلا ةراشإ عيكو ةياور نع ىراخبلا لردع یو  ةياورلا هذه ىف هب حر مي مل ناو ةريغملا نع هلح ةوره

 ءهجوألا رهو رذ ىل اذك( ةريغملا لاقف ) هلوق ۰ کالا مرو ریذاا نع ةورع رع » هيف لاق نم ةياور

 تفذحو < نائالا نم سالا لمف ةه صإ شک الا اذك ( درشي نك تا ۱ هلوق . واولاب « ةريفلا ناقو د هريذلو

 ةفیصل ةانثم مث نون مث ةدودم فل ا ین مشک ريغ نع رذ ىبأ ةيارد ىف عقور « نم » هلوق نم ءايلا مرعب دنع

 ر ثل الا قی رط یف هلوق ؟ كمم ددر نم : اینا همهفتسا مث « دهشآ تنأ یا تايثتسالا ةدار] ىلع بطاخلا مانتا
 نم جرختسملا یف میعن وبأ هجرخأ دقو « هدج ىلا هبسأ ىلهذلا هللا دبع نب یح نإ دمع ره (هللا دبع ن دمي اث دح)

 قب اس نب دمع نع هجرخآ یراخبلا نأب مشی ليعامسالا مالكو « ق اس نب دمع نع ىحي نب دمت نع ةعزخ نبأ قرط

 عدم: ديعلا قيقد نبا لاق بيو ةياور لثم ىنعي (هلثم ةأرملا صالمإ ىف هراشتسا هنأ) هلوق . ةطساو الب هسفن
 « ةيانجلا بهسإ ايم هتقلا اذإ كلذو < ةمأ امإو دبع امإ ةرغ هيف بجاولا نأو نينجلا ةيد تابثإ ىف لصأ

 ق لصا كلذ ىف رع ةراشتسا و « مدقت اک تر دا یضدقم نم كلذ سیا و ةرغلا نس ىف دمقلاب ءاوقفلا فرصت و

 ىن دق ةصاخلا عناقولا نأ هيفو . تایئتسالا دارآ وأ كش هدنع ناك وأ هم, ال ناكاذإ محلا نع مامالا لاس
 :نالف هلعا أدي# ناک ول بیج ف هما اذ ربع هءاع لدتسا اذا دلاا ىلع در كلذ قو« مرد نم الميو راک الا ىلع

 كرم دم ثل نع نيت أل ره« لو: قاعت دقو « ز 8 هدمب نءع هؤام ردع لثم نم هؤافخ زاج اذا كلذ ناف الثم

 نب ا لاق اک ف.هض وهو ؛ تادارشلا بلاغ ىف اک نیدئا نم لقأ لیقی ال هنأ طرتشيو ةياورلا ىف ددملا رابتعا یرب نم
 ۳ لک ىف هدايتءا لع لديال ةيئزج ةروص ىف ددعلا پلظو ؛ نطاوم ةدع ىف درفلا لوق تبث دق هناف ؛ ديعلا قيقد

 ةئيرق تماق اذ امس الو رابظتسالا ةدايزو تبثنلا ىضنقب بيس دوجو وا ةروصلا كلتب صاخلا عنالا زاوجل ةعقاو
 ناذئتسالا باتک ىف قوتسم ام-رش مدقت دقو : تلق . ناذثتسالا ىف یموم ىنأ عم رمع ةصق اذه نم بيرقو

 ىف رع حرص دقو  ماکحالا بانک نم دحاولا ريخ ةزاجإ باب ىف ایا ىأيو ؛ كانه ًاضيأ ةلأسملا هذه طسبو
 ىف هلو نم اتیم لاصفنالا بوجو ىف حرصأ «ةارلا صالمإ ىف » هوقو ٠ تابثتسالا دارأ هنأب یمرم ىنأ ةصق

 ولف « ةيانجلا بيسب اتیم نينجلا لاصفنا ةرذلا بوجو ىف ءامقفلا طرش دقو « نینجا ىف ىق » ةريره ىبأ ثيدح

 ةيمفاشا دنع ءىش بح مل نيج لا لصفني لو مالا تنام ولو « ةلماكةيدلا وأ دوقلا هيف بجو تام مث ايح لصفنا

 امرأ : نامجو هيف ؟ نيئجلا لوص> قةحت وأ لاصفنالا سما ريدمملا له اذه لعو ؛ نينجلا دوجو نقی مدمأ

 برضام دعي الثم نینجا سأر جرخ اذإ امأو «نينجلا دهوشف اهطب قش وأ نیفصن تدق ول ین هرثآ رهظيو « فال
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 ۱ ۾ ناو لصفنا هنأ ىلع املحو ةءاورلا ليوأت ىلا كلذ لاک نم جاتو : هوعلا قيقد نبا لاق لصفنب و مال تاامو

 8 ايم هرعش تين دق امالغ تطقسأف و دواد ىبأ دبع ساع نا ثبدح ىف حقو : تاق . هيلع لديام ظفالا ین نکو

 ق ةبضالا رفاسم نب داع نب نجرلا ذيع ةءاور یف . ىرهزلا ثيدح ىف كلذ عرق عفور « لاصفنالا یف حيرص اذوف

 لدتساو « اهتينج تحرطف م بابلا اذه ىف كلام ةياور قو ءاهنطب ىف اهدلو لتقف لماح یهو انطب باصأف ١ بطلا

 هيف ناك ناو « ةأرملا ضالمإ ىف » هلوقو « كلذ ىف تدرو ةصقلا نآل ةرحلا دلرب صاغ روك ملا ما نآ لع هب

 نینج ىف بجاولا : ةرهفاشلا لاقف كلذ ىف ءامقفلا فرصت دقو . ةصوصخع ةمقاو دوش هنأ ركذ ىرارلا نكسل مومع

 (۱)همالساب مك نم صاع روكذالا کلا نأ ىلعو « اهتيد رشء ةرحلا نيذج ىف بجاولا نأ ا هما ةميق رشه ةمآلا

 اذه سياو اعبت همالساب موکسحا نينجا ىلع هساق نم ءابقفلا نمو « هرصنن وأ هدوبتب موك نينجل ضرمتپ مو
 لحو « مالک ىف عجسلا مذ ىلع هب لدتساو ٠ ۸ع هللاو دمعلا ىرجم ىرحيال روکذلا لتقلا نأ هيفو « ثيدحلا نم

 اج نم ناك ول اماف «لطاب قيتم وأ قح لاطبا يف هننکل اجسنم ناک ول اذکو « فاكستلا رهاظ ناک اذإ ةها رکلا

 عقو اک ةعاطلل فلاخم ناعذ] هيف نوكي نأ لثم بحتسیام هضعب ىف ناك اعر لپ ؛ ةهارکالف حايم وأ قح ق وهو

  هظعاوم شعب ىف ىزرجلا نب جرفلا ىبأ لا عفو اکةسص»م نع عالف) وأ : هللاسر شب ىف لضافلا ىضاقلا لئا ۰

 كلذ نم ءاج ىذلا نأ ىل ربظي ىذلاو ۰ اصلا فلسلا نم هريغ نع اذكو لي ین: نع ءاجام لہ اذه لعو

 دقو كلذك نوکی دقف هدعب نم امأو « هتغالب مظعل اقافتا ءاج امو عيجستلا ىلإ دصق نع نكي مل ب ینلا نع

 لا هفا و . ادج ةثرافتم كلذ ىف ماو« بل ال وهو دض نع نركي

 دفولا ىلع ال دلاولا ةبّتعو دلاولا ىلع لقملا نأو ةأرال نينج بیس - 56

 ةرير» ىلأ نع 2 بيسأل نب دیعس نع باهش نا ن وفا اح هفسوب ی هللا دبع اشم بس ۹

 ةرغلاب اهيلع یضق ىتلا را نإ م . ةمأ وأ دبع ةرغب نی ىنب نم ةأرما نینج ق یفف ب للا لوسر "نأ
 « امنع یک لقملا نأو «اهجوزو این اهئاريم نأ ب هللا لوسر یضقف تيفو

 ىبأو بیسلا نبا نع ٍبامش نبا نع سنوب انئادح بهو نبا انثادح ملاص نب حا اشا - ۰

 'ىرخألا اهاذحإ تمرف لیذه نم وناتأاسا_تاتتقا : لاق هنع هلا ىضر ةرره انأ نأ » نمر دبع نب ًةاس

 "نأ یضقو « ةديلو وأ دبع ةرغ اهنينج ةيد "نأ ىضتف هل ینلا ىلإ اومصّتخاف « اهنلطب ىف امو اهل رج

 « امتلك اع ىلع ةأرلا ةيد
 روكذملا ةريره نأ ثيدح هيف ركذ ( دلولا یلعال دلاولا ةبصع و دلاولا ىلع لقملا نآ و ةأرملا نينج باب ) هلوق

 را ف سیل و « دلاولا ةبصدو دلاولا ىلع لقعلا نأ مجرت اذکه : لبعاسالا لاق « نيبجو نم هب ىذلا بابلا ىف

 لقعلاف تشاع وأ تنام اذاف اهاع مكا نوكي دقف ةيناجلا یه تناك ىتاا ةدلاولا دارآ ناف « دلاولا ىلع لةم باع]

 : تلق . هتيصءو ةلئاقلا دلاو ىلع ةلوتةملا ةأرملا لقع نأ هدارم ؛ لاط, نبا لاق ام دمشهاار . ىهتا اهتيسع ىلع

 فرو طقس ها لالو « اهب: «ءالسالو » ضرب و هلوق لبق ارضعب لو « خسذلا ضعب قاآنك(١)



 ٩٩۱۱ - 14۰٩ ef ثيدحلا

 ىف ىناثلا ربا ظفا هنيب و ء !متیصع ىلع لقماا نآ و بابل ف لوآلا ملا ظفل ىب اطف اهتبصع اربآ ةبصمو اهوبأو

 ‹ ةصقلا قرط ضعءإ ىف دروام ىلإ ةراشالل دااولا ظل هركذ امتار « !هتلفاع ىلع ةأرملا ةيد نا ىضقو اضبآ بابلا

 ىلع لقعلا سال مع لقال اهتيصع نم نكي ل اذإ ةأراا دا و نأ كبرت : لاطب نبا لاق ۾ دلولا لع الو هلوقو

 م اذإ اهنع لقب امري نم نأ را یهدفهو : لاق « مالا نم ةوخإلا لةعيال كلذلو ماحرالا یرذ نرد ةيصدملا

 34 ةماسأ ةياور ىف نا اذه لبق تركذ دقو : تاق . رذاملا نا هلاق ا ءالملا نيب هيلع قفتم وهو « اهتبصء نم نک

 « ةبصملا ىلع ةيدلا مب ىنلا لاقف , اهونب اماقمي اع] اهوبأ لاقف » ريمع

 اص وأ دبه ”ناعتسا نم تسيسساب - ۷
 ار ىلإ تدر الو « فوم نون: اءاغ "ىلإ هبا : باتا ملم ىلا تشب ةلس أ "نأ رکذیو

 مرلق ال : لاق سنأ نع» ززملا دبع نع ميهادا نب .ليعامسا انربخأ ةرارثز نب ورع مشر - ۱

 مالغ نأ "نإ هللا ءلوسر اب : لاق هيي هللا ل وسر ىلإ لق لطناف ىديب ةحاط وبآ ذأ ةتيدللا كيو هللا ةلوسر

 الو ,اذكه اذه تءبص 3 ةف ءیثا ىل لاق ام ناوف ۰ رفسلاو را ىف هتمدخل لاق ‹ كمدخل سيك

 < اذكه اذه غتصن "| 1 هئدصأ | ءىشل
 لات . ءارلاب « راعت-ا » ىليعامسالاو ىنسفللو . نونلاب رثكالا اذك ( ایبص وأ ادع نامتسا نم باب ) هلوق

 تثعب ةمل مأ نأ ركذيو ر هلوق . را ةيد وأ دبع ةميق تيجو كلو ول هنأ باتيكسلل بابلا ةبسانمو : ىلامركلا

 ءافلا ضب وه ( نرشفني انالغ ىلا ثعبا ) هلوق . ريكسنتلاب « باتك لعم » ىندذلا ةياور ىف ( باتكلا للعم ىلا

 ةليقث ءاياه دعب ةفيفحلا ماللا حّتدو ةزمما رسكب رورهجلل اذک (ارح ىلإ ثعبت الو افوص) هلوق ۰ ةمجملا نیدلابو

 ألا اذهو . ةعاملا ةیاور ینمم شكد وهو « كلذ لد هرشو .انثتسالا فرع «الا و ظفاب لاطب نبا هركذو

 نبا نيب عطقنم هناکر ةه مأ نع ردكسلا نب دم نع هنع هفنصم ىف قازرلا ديعو هعماج ىف ىروثلا هلصو

 فآ ساقلاب رفسلاو رضا ىف الك ىنلا هتمدخ ىف سنآ ثيدح ركذ مث « هب مرحي لو كلذل ةملس مأو ردكمملا

 لوأ ىف كلذ تب دقو « كلذ لمف امار نءو سنأ مأ جوز ناك ةحلط وبأو « هل هتباجاو و ینلا نم ةحلط

 وأ غلبي مل ارح نامتخا نم نولوقپ ءانعلا روپج نأل رحلا ةماس ما تاعرتشا امنا : لاطب نبا لاق . ایاصولا باعك

 قو : تلف . هناقاع ىلع ىف را ةيد امأو دبعلا ةميقا نماض وهف لمعلا كلذ رم اكلمف هالوم نذا ريغب ادبع
 ىلم ةمل ما لمف لوحي : لاق هنأ ىدوادلا نع لقن مث لاطب نبا لاقام نيتلا نبا لقن و , رظن لیلا اذه نم قرفلا
 ال مآ امنال ارح نوکر ال نأ تطرتشا امنا اهنأ هريغ نع لقاو « دبعو رح نيب قرفال اذه ىلعف لات مآ انآ

 لا مارك | رملا ثعب عنم نم اهضرغ لما :ینامرکلا لاقو « مهتبتجاف اندالوآ امأو « اهدیبمک اندیبعو اک الاف

 ىلع ليلد هیفو . هب كله ول اماع نامض ناق دیمآا فالخم . هن.نمتال كلذ ىف کاله ريدقت ىلع هال ضرما لاصياو

 دقو « پاباا ثب دح ىف اک فلت هزم فاخ الو هيف ةةعم ريبكال امف ناريجلا دالوأ و رار>الا مادختسا زاوج ۱

 اذه ىف ابوسنم مدة دقو  بیوص نبا وه ) رب زعلا ديع نع ) هلوق . اياصولا رخاوأ ىف كلذ ىلا ةراشالا تمدقت

 «هيلو نذاب ريذصلا مادختسا امهنم لك ىف نأ سا ةصال ةملس ما رثا ةبسائمو ؛ اياصولا باذک ىف هنيعب ثيدحلا



 تابدلا پاتک - مب ۳۵

 مادختساب ةداسلا اضرب یرچ فرملا نا كلذب دیبملا ةملس ما تصخ اه و « كلذ ىف غئاسلا فرملا ىلع راج وهو

 ىف فری اک ةءدخلاب مهيف فرعا اب ةداملا رعت لق دارحالا فالؤب , هيف ةفشمال ىذلا ريسبلا مالا ىف مديبع

 عفنلا لیصح نم كلذ ىف ال ب ینلا منع نأ ةحاصملا نم ه تأرف همآ ةلافك ىف ناك هناف سنا ةصق اأو « ديبعلا

 ماس ما نم ردص اذهو « ىرخأ هيلاو ةرا املا راضحالا بسنف اممم ارج وز ناكو هترضحأف « لجالاو لجاعلا

 ین ةدلط یال تااکو , احضاو بدلا بانک نم « قالا نسح باب » ىف قرس اک ةئبدملا لب ىنلا مدنام لوأ

 ىف مدقنو  اضيأ كانه كلذ تحضوآ اك یخ ىلا جور | لب ىلا ةدارإ دنع كاذو یرخآ ةعق سنا راضحا

 دقو اسنآ هل ريضحاف یعم جرخم امالغ ل سمتلا د سیخ ىلا جور! دارآ |1 ةحلط ىبأل لب هلرف یدادلا بانك

 ةمزل سم ةمدخا نأ ةمجرتال ثيدحلا ةيسانم : یتامرکدا لاق « يأ بدلا باتك ىف روک ذلا عا هجو تناپ

 عنصت مل مل هعاصأ ل ءىثل الو « اذکم اذه تعنص مل هتعنص ءیشا ىل لاق اف د ثيدحلا رخآ ىف هلوقو « ةناعالل

 هدأىم نيتآ نا لاقف ىلا امأو حضار تايثالا ىف وهو < یننلاو تايثالا ىف ةدحا و ةخرصب عقو اذک اذکه اذه

 مل ءیش كرت یل د ناما قشلا ىف همال الو الحو هنع ازرم هدارا نع اصفأن هل ءىش ىلع لوألا قداا ىف هلي : هنأ

 اصقان هلعف اف هنع حفص ا هلال اذکع اذه , هلوقب راشأ كلذ ىلإو « هل.زوا هيف ءىطخ نأ سنا نم ةيشغ هلمفإ

 ءاصخام ىهتا . هنع حفصا هتدارا نع اصنان هلعف ولو . هنم أطخلا عرقو ةيشغ هلمفي مل اف هنع حفص هتدارإ نع

 فورمملا ميهاربإ نبا وهو ليعامسا یتربخا د لاق جیرچ نبا قيرط نم ىل.ءامسالا هج رخآ دقو . هفلکست نخ الو

 ناف رغاصالا نع رباكالا ةياود نم اذهو ءهلءفت لم هلن مل ءىثا الو » ظفلب بابلا اذه ىف هيوار ةيلع ناب

 هذیملت ند انه خرج نبا ىورف رج نا نع ةياورلاب رو, ۵م ةيلع نبا

 رابج رغولاو « رابج "نردما ساب - ۸

 دبع نب ةماس ىلأو بیساا نب دیعس نع بارش نا انثدح تی انثلح فس وب "نب هللا دبع اش - ۲

 سلا زاکر ىفو «رابج ن دمااو رابج بلا و راب امحرج هاما : لاق و لا لوسر نآ ةريره ىلأ نع نه را

 هتیقبا ةاكرلا ىف مج رتو  هدمب هضاب او ربخلا شب مج اذك ( رابج ریاا و رايج ندءملا باب ( هلوق

 انه هدروآو « رثبااب ىنثو ندعملاب هيف ادب و هماهتب ةريره ىلأ نع حلاص ىبأ قيرط نم برثلا بات ؟ىف مدفت دقو

 دیفب و ةطساوب هنع ةياورلا ريثك وهو ىرهزلا نع ثيللا همم امم اذهو « بارش نبا ىنثدح » لاق ثيللا قيرط نم

 يأ ىلع مهضعب رصتقاو ؛ شک لا هقناوو ثیال امپمج اذک ( ةلس ىلأو بيسملا نب ديس نع ) هلوق . ةطساو

 « نجرلآ دبغ نب ةلس یا نعو بهما نب ديعس نع » لاقف بام دث نبا نع كلام ةياور نم ةاكرلا ىف مدقتو  ةلس

 ديزب نر سأوي ةياور نم ین !هألا و ملم هچرخآ دقو  لوصوم ةا فآ نعو لسم دیهس نع ها نقر دق الهو

 بارش نا نع ظوفحا : ینامقرادلا لاو ةرب ره نآ نع هللا دبع نب هللا ديبعو بیساا نب ديعس نع بابش نبأ نع

 هللا ديبع نع » لوق ىف ىرهزلا نع یعازوالا هعبات دق : تلف . عوفد# سنوي لوق سولو « ةل ىبأو دیمس نغ

 « ىدع نبا هيلع هين 5 دلاخ ن فسوي هنع یراراا نم مهر وهو ؛ ةر ره ىنأ لدي « سامع نبا نع » لاق نکسا

 نع ءافعضلا شل یورو « هئم دیش ةر ره یا نع هدحو درهس نع یرهرلآ نع نيب سدح نك < .راوقس ىور دقو



 ثيدحلا ٩٩۱۲ 00

 نم هماهتب ثر دلا لسم جرخأو « طاق وهو ىدع نا هرکذ هض»ب سنآ نع یرهزلا نع رمعم نع قازرلا ذيع

 بالا ىف م دايز ني دم مهنم زکذ نم ربغ ةعاج ةوب ره نا نع هاور دقو « ةماس نآ نغ ءالعلا نب دوسالا ةياور

 دملابو ما ن وکسو ةلمهملا حتفب ( ءاجملا ) هلوق . ناسالاو دواد ربآ و دحآ هچرخا هینم نب مامهو دعب ىذلا

 لوق ۰ لوألا اذه دارلاو مصفيال نمل لاقيو , ناسنالا ريغ ناوي لكل اضيأ لاقيو , ةميهللا یهو ما ثينأت
 ندو «باهش نیا نع بهو نبا هذئسأ اذك « هيف ءىث ال ىذلا ردحلا وه ةدحوملا فيفختو جلا مضب ( دابج )

 رسف ىذمرتلا لاقو « هيف ءىث ال یا ارابج لمسلا ىمست برعلا نأ هلصأو « ىذ.ءرتلا هجرخأ هيف ةيد ال ام كلام
 وبأ لاقو , اهحاص ىلع مرغ الف اهتالفنا نم تباصأ اف اهحاص نم ةتافنملا ةبادلا ءاجملا : اولاق للا لهأ ضعب

 دنع عقوو لیااب ن وكمت الو راهنااب نوكست دقو « د>أ اعم نرکی ال ةنافنم نوکن ىتلا ءاجملا : ه< رخت دءإ دراد

 « مرغيال ىذلا ر دلا وه رابجلاو « اهريغو مامژالا نم ةميهلا ءاجعلاو د تماصلا نب ةدايع ثيدح رخآ ىف هجام نب

 نم رادهالاو عفرلا رپ ج ءانپ نآ یرعلا نا رکذو . ةيقع نب یسوم ةبا ور نم هناکو اج ردم ريسفتلا عقو اذك

 حرش ىف انخيش هیقتو «هانمم تابثال یاب اك ءانعم بلسا لعافلاو لعفلا مما یتا ريثك وهو باسلا باب

 نع عفن را دق فالنا اذهو . اما ل٥ افلم رورقم ةنوهضم یدالا تاقالن] نال هب اب لع عفرلا هنأب ىذمرتاا

 نب دوسالا ةياور ىف ( رابج بلاو ) هلق . هيلي ىذلا بابلا ىف ءاجملاب قاعتيام ةيقب ىتأيسو . دحأ هب ذخؤي نأ
 یهو ابایپسآ ذوو ةزومیم ةنکاس ءاي مث ةدحوملا مكب ىبف بل امآ « رابج امحرج بلاو » ملم دنع ءالعلا

 ؛ ةنكاس ةدحو٠ امبنبب نینزيو فيفختلاو دملاب رايآو دؤبأ منا و یواعلاو بيملقلا ىنعم ىلع ركذت دقو ةثنؤم

 الن ةباد وأ ناسفا ميف عقيف ةيدابلا ىف نوکت كلام ام ليال ىتلا ةعدقلا ةيداعلا انه رثبا اب دارملا : ديبع وبأ لاق
 اذا نامض الف فاتف هريغ وأ نانا ايف عقوف تاوم ىف وأ کلم ىف ارنب رفح ول كلذكو ‹ دحأ ىلع كلذ ىف ءیش
 نم امأو , نامض الف هیلع ترامناف رثباا هل رفحیل اناسنإ رجأت ا ول اذکو « يرفق الو كلذ ىلا پیست هنم نكي مل

 رفاحلا قاع ىلع هنامض بحي هناف نانا ام فلتف نذإ غب هري غ كلم ىف اذکو نيملسملا قيرط ىف ارنب رفح
 ليصفتلا ىلع ةرفح لك رثبلاب قدتایو « رفاحلا لام ىف هناض بجو ىمدآ ريغ ام فل: ناو « هلام ىف ةرافكلاو

 ةحارجلا نم ابیف عقاولاب لصام ىردزالا نم ةيابنلا ىف هلقن ا ريغ ال ميجلا حتفب یهو امحرحي دارملاو ؛ روكذملا
 وه وأ باغالا هنال حرجلاب ربع امن ةءاج و ضايع لة ٠ اهب ةقحاه تافالئالا لك لب كلذب ةصو هخم ةحارجلا تسيلو

 ىلع كلذ لواذتت شك آلا ةياورو « لام وأ سفن ىلع ناک ءاو ام فالنالا عبج ىف گاو , هادع ام ىلع هپ هين لاثم

 رفاح | وزمضآ كلذ ىف ةيفئحلا فلاعو :لدطب نبا لة ؛ هيف موحعال ریدقتا جا: ىذلا حجارلا نكل و «ءارآلا ضمب

 ظفاتلا ىلع ةروبهلا تایاورلا تقفتا ی رملا نبأ لاق « صنلأ عم سايق الو , 2.ادلا بکار ىلع اسايق الط زیبا

 دقوتسا نم نأ مدنع هانهمو . ءارلا لبق ةنكاس فلو نونپ « رابج رانا و ظفلب ةذاش ةياور تءاجو « ربلاب

 نوبتکی نميلا لما نال موضعب افحص : مبضعب لاقو لاق . هيلع نامض الن ايش تفلتا یتح تدعتف هل زرج ۱۶ اران

 ىبلا دبع نبا هلن ليوأتلا اذه تلف « كاذک اما ورف نونل اب رانلا ةدحوملا یا ممضعب نظف فاآلاب ال ءايلاب راذلا

 نبا تأب و : ربلا دم نإ لاق ۰ ةرب ره ی نَع ماه نغ هاور یدح هفصع ًارمعم ناب مزج و نیعم ن یک نع هريغو

 هديؤيو . تالهتحالاب تاقثا ظا لا ىلع ضرتعي الو : تاق . تاقنلا ثيداحأ درت اذهب سیا و ؛لیلدب هلوق ىلع نیم«



 یایدلا باتتك- رب ۱ ۲۳۵۹

 رکسلا ةءالع نأ لمم ركذ دقو « رانلا نود ربا رکذ لع ةر ره ىبأ باء نه ظافحلا قافثا نيءم نبا لاق ام

 هدی و, و ‹ كاذ نم اذهو مدنع سیا ا هنع یی باععالاو ثردحلا ةرثكي روپشء ىلا دمعي نأ ثدعما ثيدح یف

 دقو « باا یهو ةل ية ةدجو هو ةمرمضم میم « رابج پجلا و » ظفاب راج ثید> نم ذحأ دنع عفو هنأ اضيأ

 ءارلا رسمك « دابج لجرلا د باپاا ثيدح ىف ىرهزلا نع ىور ثمخ نيس نب نایفس طراذت ىلد ظافحلا قفتا

 ,اركتم دعف ظدللا اذهب هنع ناف درغف باحالاو ثيدحلا نم کم ىرهزلا نأ الإ كاذ امو , مآ نوكسو

 نب هللا ديبعو ةللس وبأو بپسلا نب ديعس ةريره بأ رع هاور : ىنطقرادلا لاقو . اذه حصبال : یناشلا لاقو
 وهو ىرهزلا باک ءاور كلذكو , اهوركذي لف نيده- نب دعو دايز نب دمو ملاص وبا و جرعآلاو هللا دبع

 قتلي و ءاجملاب قاحلالا نم ىنمملا ثي> نم تاتي نأ نکع و حیف ىبرعلا نبا هلقن ىذلا كلا معن : فورعملا

 هلوق ۰ .ىث دادجا بحاص ىلع بحي مل ر ڪنا و أ تاف رادج ىف هسأر عقوف رثع اصخش نأ ولف ءداج لک هب

 دا ىف مدقتام هيف کاو « دابج ام-رچ ندملاو » سم دنع ءالملا نب دوسالا ةياور ىف عقو ( دابج ندءلاو)

 کام ىف اندمم رفح ولن « ندعاا ضرأ ءظحالل وأ ةاعا ورا هی تل اب هرکذ هناکن رکذم ندماا و ةثن وم شیلا نکا

 شل اب قدتایو تا هماع راماو 4 لمم اريجأ رجأتسا ول اذکو « رده همدا ناف صخش هيف عفو تاوم £ وأ

 م دقت ) سا زاكرلا قو ( هلوق . تاف اهم طق دلم دومص ىلع رجؤتسا نك لمع ىلد ريجأ لك كلذ ىف ندعملاو

 ةاكرلا باتک ىف قوتسم هحرش

 هر نم نونضیو «ةحفتلا نم نواعضُي ال اوناک + نیریس نا لاقو . راج هالا بسا - ۹

 اممرضين 3 توام نمضنال : : يرش لاثو٠ ةبادلا نا منا سجن نا الإ حفلا 7 شا + داع لاقو . نائما

 : ىبعشلا لةو . هياع ین!ال * رخال دام هراع اراج یراکاا قاس اذإ : دا حو مک لاقو . اماحرب برش

 نمضي مل الرقم اهفلخ ناک نو ؛ تباصأ ان نماض وهف اهبعتأف ةباد قاس اذإ

 : لاف م ىلا نع هن فا 7 یفر ةربره بأ نعد رايز نب دحت نع 4 ةبعش ا شی - ۳

 « سا زاک را فو « رابج "ندعلاو « رابج RES اهلقع دامحملا

 ىلإ ةراشالا تمدقت و « ندملا و تب نع ةدئارلا عيرافتلا نم ايف ال هجرت اهدرفآ (رايج ءاجملا باب ) هلوق

 لمم ءاح م“ هافآ نوكسو نونا حتفب ( ةحفالا نم ) ديدشتلاب ( نوئمضيال اوناك نيريس نبا لاقو ) هلوق . كلذ

 عفادو عفد حئانو نالف نع حفنو هب ىمر لاملاب حفنو اباجرب تب رض اذإ ة ةبادلا تحفن لاقي ۰ لجرلاب ةب رضلا ىأ

 راتخ اک بكارلا امرا ةبادلا مف ىف عضویام وه ةفيفخ نون مث ةلمبملا رسكب ( نائملا در نم نونمضيو ) هلوق

 تبرض اذإو  بکارلا هنمط اًديش اباجرب تباصاف امنانع بكارلا تفلذ ةبوكرم تناك اذإ ةبادلا نأ ىنملاو

 نبا انثدح شه نع روصام نب ديس هلصو رثالا اذمو « نمضإ مل ببسآ كلذ ىف هل نوكي نأ ريغ نم ارلچرم

 هلو : هوت نب ريش نا نع رخآ هجو نم ةييش ىبأ نا هدنسا و « حیف فكس اذهو « نيريس نب د نع نود

 وه ( ةيادلا ناسن]) هلوق . نءطر ىأ ةل بم 9 ةءجممو نوأب ( سخا نأ الا ةدفلا نوض“ ال داح لاقو (



 نع لا تاأس ةيءعش قيرط نم ةبيش ىبأ نا هضمب لصو رثالا اذهو « ايبنجأ وأ امحاص نوكي نأ نم معأ
 ترالا نا وه ( حرش لاةو) لوق ۰ نهضبال :داح لاتو « نمضي : لاف اباجرب تب رضف هتباد ىلع فااو لجر

 نم ةبيش یا نبا هلصو ( اباجرب برضتف اهبرضي نأ ) ةبادلا ىأ ( تيقاع ام نمضرال ) هلوق ۰ دوبشاا ىضاقأأ

 اذإ لاق تبقاع امو : تلق تفاع اذإ ةبادلا نمضي الو بک ارلا و قالا نمضي : لاق خي رش نع ن ريس نب دمع قيرط

 الف هبقاعتف لجر اهيرضي نأ الا اهسأر وأ » دازو هجولا اذه نم روصنه نب دعس هجرخأو . هتیاصاف لجر اميرض

 یآ نا وه (دامخو ) مجارقف دحأ قوکلا وه رفصم ةدحومو ةازثع ةيبتع نبا ىأ ( محلا لو ) هلوق «٠ نايض

 هيلع ارا ) هلوق. اضيأ اهحتفبو ءارلا رسکب ( ىراك-ملا قاس اذا ) هلوق . اضرأ ةفوكلا ءاهقف ددأ نايلس

 ةباد قاس اذإ ىعشلا لاتو ) لوق ٠ نامضال ىأ ( هيلع ءىثال ) هلو . طقسا ىأ ةمجعملا ءاخلاب ( رختف ة ۳

 قیرط نم ةبيش نآ نباو روصنم نب ديعس اباص و ( نمضي مل السرتم ارفخ ناک ناو تب اصآ ال نماض وپف معتق

 ناك ناف « نماض وبف اناسنا تباصاف اممنأو ةبادلا لجرلا قاس اذا : لاق یمشلا وهو سام نع ملاس نب لیعاما
 ةباداا تباصأ امف ةيفنحلا قرف : لاطب نبا لاق . تباصأ ايف نامض هيلع شل هتنيه ىلع ىثع یآ السرتم ارفاخ

 « ابفو اهدمإ تب ااا نمضب و « باس! تاک ولو امنذ و ابلجرب تباصا ام نمضبال اولاقف ایلجر وأ اهدیب

 طظاحتلا ن نکعال هز اب یواعاملا ل م جتحا دقو . كلذ فا اي ام ةفوكلأ لما ة ةعا نو هلقث 3 درلا ىلا ىراخولا راشأف

 ولو « ظافحا هطاغ دقو « رابج لجرلا » نيسح نب نایفس ةياورب جتحا و مفلاو ديلا فالخم بنذلاو لجرلا نم

 « بيست الو ةرشابم هعم یه نا نكحي مل اذا. ام دیقم امهنم لکو . لجرلا ىلد ساقلا, رابج اضيأ ديلاف حص

 مو « ءاجملا دارفأ نم درف 0 <« راج ءاجعلا ١ ثيدح نم رصت « رایج لجرلا و ثید> لاق نأ لمتحم و

 هج رخ« رابج لجرلا و » ةدايز بابلا ثيدح ىف عفو دقو « هيف مل ةج> الف موهفااب موعلا ص صخب نولوقي ال
 لاقذ فال ةيفنحلا دتعو ٠ مو یهو ةدايزلا هذه ةيعش نع مدآ درفت لاو « ة.هش نع مدآ قبرط نم ىنطقرادلا

 تباصأ ۱! نماض ليقف قئاسلا امأو «قررطا ىف ابفتوآ نإ الا بئذلاو لجرلا ىف دئاةلاو بكارلا نضال مرثكأ

 اهارب ناك نإ و ةحفؤنلا نضال مدنع حجا رلاو « امد زاریحالا هنکسف ine یا رک ةحفناا نال اباجر وأ هديب

 هلق . ةلبانحلا لاق اذكو ؛ ماجللاب ابمنع هناف مفا فالخ , هنع ذرحتلا هنکع الف هب ابع:ءام ابلجر ىلع سيل ذإ

 ةياور ىف ( ةريره بأ نع ) هلوق . « نويرصب دنسااو ىحمجا وه ةدايز نب دمو ميهاربا نبا وه ( لسم انادح )

 ( رایج اباقع ءاجدلا ) لوق . «ةرعره ابأ تع د ةدايز نب د# نع ةبعش نع دعجلا نب ىلع قيرط نم ىليعامسالا

 دوسالا ةياود ىف عقوو « ىليءامسالا هجرخآ < رابج ءاجعلا حرج » ةبعش نع ديز ىبأ نع ىخابلا دماح ةياور ىف

 ثيدح قو« هچام نبا دنع یتزملآ هللا دیع نب ریثک ثيدح ىف اذکو « رابچ اب>رج ءاجعلا د لسم دنع هالما نبا

 هجو ىأب اهفالتإ هب دارلا ااو !ديق حوجلا ركذ سولو : ىذمرثلا حرش ىف انخیش لاقو ۽ هدنع تماما نب ةدابع

 : لاق نم قالطإلا اذ لدتسا دقو . هفانث اعف ةيد ال ىأ ةيدلا لقملاب دارااو « هريغ وأ حرمت ناك ءاوس ناك

 لوق وهو ءاه.:5 وأ اهقئاس وأ اهكار ناك اما اقا ةر كنا اون ةميهلا تفلتأ اعف نامض ال

 فات عامه یول ناک ايكار ناكاذإ لهذلا كلذ ىلع ارا نأب هيلا اب و سام لعفلا ناك اذإ ام اوة ساو « ةب رهاظلا

 یرابلا منن هم ۱۲ جمع م



 تايدلا باتک - ۸۷ ۲۵۸

 نامض الف هيلا بدني الامامأو ؛ هيلع توام فاتت یتح اهدوتي وأ ابق ودي نيح اهرجزب وأ اهنطب وأ الثم اهلجرب ایش

 وأ اقلاس ناك ءاوس لام وأ وضع وأ سفن نم هتفانآ ام نمضي هناف ناسنا ةميهلا عم ناك اذإ ةيعفاشلا لاقو . هيف
 اهلجر وأ اهدبب تفلتآ ءاوسو « ًايضاخ وأ اریمتسم وأ ارجأتسم وأ اريجأ وأ اکسلام ناكءاوس ادئاق وأ ایک ار
 ء هريغو دغا نيب هيف قرف ال فالنالا نأ كلذ ىف ةجحلاو « ارام وأ اليل كلذ ناك ءاوسو ءاهسأر وأ اهنذ وأ
 . ال مآ هب لع ءاوس ءال مآ هیلد اا ءاوس هيلا بوسنم اهل هديب لاک یبف اهيلع رک اح ةديببلا عم وه نمو

 دو . روپ#ا نع ملا دبع نبا ءاكحو  هبب عرج ایش دحأ ۱م لعفي نأ ريغب تر نإ الإ كلذك كلام نغو

 لک ال ىعرت ىتتلا ةميبباا ءاجعلاب دارا نأب راعش] هيفو « رابج ةمئاسلا د ظفلب وازلاو دمحأ دنع راج ةياور ىف عقو

 ىف اک فاعئال ىتلا ام داراا سولو  ةعاساا ىلع بلاغا هنال دحأ اممم سيل یا انه ةماسلاب دارلا نكل « ةميهب

 وهو راهنااو لیلا ىف اهريغو عورزلا ةميببلا فالتإ ىف قرف ال هنأ ىلع هب لدتسا و « انه ادوصقم سيل هناف ةاكزلا

 اذاف ٠ اهظفح ةيلع ناف للاب امأو « ارا كلذ ناكاذا نایضلا طقسب ام |: روما لاو « ةيرهاظلاو ةيفنحلا لوق

 وأو هنع هللا ىضر یغذاشاا هجرخآ ام صيصختلا اذه ليلدو « تفاتأ ام تراض هيلع بجو هنم ريصقتب تفلنا
 یسیع نإ هللا دید ةياود نم هجام نباو اضرأ قاسنلاو یعازوالا ةياور نم مهاک هجام نباو یاسنلا و دراد

 نع ىراصنالا ةم. نب مارح نم یرهزلا نع مہک ةيما نب ليءامساو ةرسيم نب د ةياور نم اضيأ ىئاسنلاو

 راما اب طئاودلا ظفح نأ ها لودر ینا هی تد اف اطراح تادف ةيراض ةقان هل تناك لاق بزاع نا ءاربلا

 هجام نبا جرخأو « ليلاب مهتيشام تباصأ ام ىثاوملا لهأ ىلع نأو اباهآ ىلع لیللاب ةيشاملا ظفد نأو اراهأ ىلع

 .ةياور نم دواد وبا جرخأو « امارح مد ملو ءاربال ةقاث نأ ةصيع نبا نع یرهزلا نع ثيللا ةياور نم اضرأ
 نع هنع یعااشاو كلام هجرخأ اذکو ۾ هيبأ نع ةصي نب مارح نعو لاق الجر هيأ دازف ىرهزلا نع رمعم

 نامغس نع هنع رصتخلا ىف یراا ةياور ىف ىعفاشلا هجرخأ و «ققان نأ ةصيخ نب دعس نب مارح نع » ىرهزلا

 ةياود نم يب هجرخأ رخآ فالتخا هيفو « ءارلل ةفان نإ م الاق بيسملا نب ديعس مارح عم دازف ىرهزلا نع

 نم مارح قارا ام دما و ناولآ ىلع یرهرلا ىلد هيف فا خاف لرس نب ةمامأ ىبأ نع ىرهزلا نع دع نبا

 كلذ مع وهو :مرح نبا لاق تص نب دعس نبا وأ هسفن ةص. نبا وه له فلتخا نيمالمع مارحو . ءاوبلا

 یا ءارباا نم عمسی مل هن لاق نکا ناي ناو لوس نیا 42 و دقو : تاق . هل وب مو ىرهزلا الإ هزد ورب ل لوم

 نأ عذتمي الو « تاياورلا عمتجتف ءاربا ةفان ةصق نع یآ ءاربلا نع هيف لاق نم لوق نوكي نأ لمتحیف اذه ىلعو

 هب ثد > روبش» وبف السيم ناک ناو شیدا اذه : ىباا دبع نبا لاق دقو « خايشأ ةثالث هيف ىرهزلا نوکی
 خن نأب هوبقمت دةف بابا ثيدح خوسام هنأ ىلإ ىواحطلا ةراشإ امأو « لوبقلاب زاجحلا ءابقف هاقلت و تاقثلا

 هلاجر ةف رههو هت ورثا ءارلا ثردع انذخأ : ىعفاشلا لوق كلذ نم ىوتأو ٠ خیراتل اب لبجلا عم لاهتحالاب تبثیال

 تدسنأ امف یضقو «رابج ءاجملا و لاق الف ءصاخلا هب دارا ماعلا نم هنال « رابج ءاجعلا ١ ثيدح هفلاخ الو

 رايج ريغ لاح قو راہچ لاح ىف هريغو حرج نم ءاجعلا تباصا ام نأ ىلع كلذ لد لاح نود لاح ىف ءیثب ءاجما
 . عم « رايج لجرلا د ثيذحي نیکسمتم بكارلا نيمضت ىف همو.عب ذخالا ىلع اورعتسي مل مآ ةيفنملا ىلع ضة م

 ا إو اليا ىثاواا لاسرإ مرق ةداع ترج ول هنإ ملوت ةيمفاشآ ید میطهب بقعتو « مدقت اک هر وار فءض



 ید 10۱۳ - ۹٩۱4 ۹

 ناك زا ةأرلا بجاولا مسقلا هريظاو ٠ كلذ ىف ىنعملا اوعبتا ماب اواجأ و. حصألا ىلع محلا سامنا اراجع
 ىف ةداعلا كتب رامضآ وأ مع 6 للا ملا داع نأ عم هقح ىف محلا سكمنال ارام هلهأ ىلا ىوأيو المل بستكي
 كثيدحلا هيلع لد مي ىعقي هنأ رهاظا اف ارام اماس رب مطب و اليل اماسرب موضع ناك دالملا ضع)

 مرج ريذب ایمض لتق نم م ا - ۰
 نب هللا دبع نع » هاجم انث دح ”نسحلا انثدح دحاولا ةزبع انك دح  صقع نب سيف اشو - ۶

 ریس نم جويل اهر ناو« ةبجلا ةحئار "حرر مل ادهم اف لك نم : لاق لو ىبلا نع ورع
 » ماع "نیعب را

 دیقلا اذه ةكح ةیزجاا ىف تنيب دقو « ءارلا نوكسو مجلا مب ( مرج ديغب ايمذ لتق نم مثل باب ) هلوق
 دنع ورم نب نجلا نع ةيواع» ىنأ ةياور ىف اصن عقوو « عرشأأ ةدعات نم فرع دقف را ىف ركذي | نو هاو
 نع ی هللا لوسر باح ءانبآ نم نيئالث نع ماس نب ناوفص ةياور نم قوببللو « قح » ظفل, لیعاعالا
 ةركب نا ثيدح نم ىئاسنلاو دواد فالو « هلرسرو هلا ةمذ هل ادهاعم لق نم  ظفلب طب هللا لوسد نع مهئابآ
 دبع ) هلوق . تدحا و نيلسملا ةمذ د هنمو دوعلا یهو ةمالا ىلا بوسنم یالاو « هونك ريغ ىف ادهاءم لق نم »
 باتک ىف هلاح تنيب دقو رغصم فاق مث ءاغب یءةفلا ورع نبا وه ( نسحلا انثدح) هلوق . دايز نبا وه (دحاولا
 نب ناورم ةياود ىف عفو دقو ةئمئملاب قراعلا عیج ىف اذگم ( ورع نب هللا درع نه دهاج ( هلوق . ةيزجلا
 دماج نيب الجر هيف دازف ور نب هللا دبع ند ةيمأ ىبأ نب ةدانج نع دهاجم نع ورع نب ندحلا نع ةيواعم
 نا. لس را نايب ىف هب ادكح ىف ىجتدربلا ركب وبأ مزجو « هقيرط نم مضاع ىبأ نباو ىئاسنلا هچرخآ هللا دیعو
 ق رجلا دروأو « یمذلاب مجرت اذدك ( ادهاعم ادن لتف نم ) هلوق ۰ ور نإ هللا ديم نم عمسي مل ادهاجم
 ءاوس نیالساا عم درع 4 نم هب دارلاو , ربا رهاظ وه اك « ادهاعم لتف نم د ظفلب ةيرجلا ىف مجرتو دهاعملا
 ةيواعم نب ناورم ةياور ىلا انه ةجرتلاب راشأ هناکو « لسم نم نامأ وأ ناطاس نم ةنده وأ ةيزج دقعب ناک
 ةمذ هل اده« اسفن لتق نم و :ريره بأ ثيدح نم ىذءرالو « ةمذلا لهأ نم البتف لتق نم » هظفل ناف ةروكذملا
 یناعقرادلا حیجوت تلقن و ةدانج.طاةسإ ىلع دءاولا دع عب ات نم ةب رج" ىف ترکذ دقو ثادحلا 4 وسر ةهذو هللا
 ديع ةياور حجرف تباث ورمع نب هللا دبع نم هعامسو اسادم سيل ادهاجم نأ تنیب و ةدابولا لجأل ناورم ةياورل
 ناک نإو ینا اذم دارااو « ةب زجأأ ىف هحرش مدقت حج ملم هلرف و « ةدايزلاب ناويم درفناو عبوت هن ال دحاولا
 موك ورف رئابكساا لهأ نم ناک زلو السم تام.نم نأ ةيلقنلاو ةيلقعلا هل دل تدضامت امل ام نامزب صيصختلا اماع
 ةياور قو انه رثكالل اذک ( دجويا ) هلوق ء . كلذ لبق بذع ولو ةنجلا ىلا هلآمو رازلا ىف دلنع ريغ همالساب
 نب نسحلا نع رافغلا دبع نب ورع مرفلاحو عیمجا عقو اذدك (اماف نيمبدأ ) هلو ۰ مالا فذحي ىنويمشكسلا
 نع نالجع نب دم قبرط نم ىذهرلا دنع ةر ره یا تبدح ىف هلو « اما نیمیس د لاقف لیماسالا دنع ورع
 هوحنوم اهلا راشاا لس نب ناوفص ةباوو ق هلامو « افیرش نيعبس ةريسم نم دجو را اهحيد نو » هظفا و هزع هيبأ



 تايدلا باتک مو ۳

 ةحاد حري ملالجر مهنم لق نف دبع م موق نو ج- » مب ىنلا نع لجو نع فاسو نإ لاله قيرط نم دال

 فا نع نيريس نب دمي قيرط نم طسوالا ىف ىناربطلا دنءهو « اماع نیعبس ةريسم نه دجوہا امر ناو ةنجا

 نا » رخآ ییدح ىف أطوملا یف عقوو « ماعةئامسمخ , ةركب بأ نع ىئاربطلا قو < ماع ةئام ةريسم نم م ظفلب ةريره

 راجل ثيدح یو « ةريره ىنأ ثودح نم ریفصا مجمملا ىف فا ربطلا هجرخأو « ماع ةئامممخ ةريسم نم دچوب ابحر

 لاطب نبا ملكذ دقو ؛ ديدش فالتخا اذهو « ماع فاأ ةريسه نم كردي ةئجلا حيد نإ » سودرفلا بحاص هرکذ

 لع همت ىتأأ ةنجا خر دجو هن اف ء هه و هئيقيو هلع داز ام, نف دشالا یه نوه رالا : لاقف كلذ ىلع

 هللا قعفوتب ةءاطلا دادزتف لس الا موجه ةيشخو مدنا اهدنع ضرعيو كرتماا رخآ نوعیسلاو : لاق . ةعاطلا

 نف ین و ىف لک نيب ىتلا ةرنفلا ةدم املأ هلصاح املك م امالک ةئاما ىف ركذو , ةروكذملا ةدملا نم ابحر دجرف

 ددا نوک ال نأ لەت ؛ ىامركاا لاقو  ةنج# حيد دجيف هريغ نم لضفأ نركب نييدنلاب نمآو اهرخآ ىف ءاج

 عیج ىلع لمتشإ نیمب الا نال نیمیسلاو نيمب رآلا ص اذغ و , ريثكستلا ىف ةغلا(ا دوصقملا لب ادوصقم هصوصخم

 وهو لماکاا ددماا قوف ددع عيسلاو تاثم فاآلاو تارشع ةثالاو ةرثع هداحآو داحالا هيف نآل ددملا عاونأ

 ءامفاا نيبام یبف ةثام خلا امأو « ناصق الو ةدايز ريغب سدسلاو ثاثأاو فمثلا یهو هرد-- 2, هؤارجأ ذا ةتس

 فقولا ىف نم ةنجاا حيد هب كردي نمز لقآ نيءبرالا نإ لاقي نأ عمجا ىف ىل ریظی ىذلاو : تاق . ضرالاو "

 صاخشالا فالتخاب كلذ فاتخعو « كلذ نم رثكأ فا لا مث ةئايخلاو « ةخاابلل تركذ وأ كلذ قوف نيعبسلاو

 انخيش كلذ ىلا راشأ دقو , كلذ نيبو ىبرقلا ةفاسملا نم كردأ نم لضفأ ىدمبلا ةفاسملا نم هكردأ نف « لامعألاو

 ۰ ممتاچردو ,طزانم توافتب صاخشالا فالتخاب فلتخم كلذ نأ تاياورلا هذه نيب عما : لاف یدمرتلا حرش ىف

 هك اردا نم هللا قاخم امب كردي |« او ةداع الو ةعيبطب كردبال ةنجاا عيد : لاقن ییرعلا نبا مالك ىف هو تيأر مث

 اذهب جاحا بلباا یرآ لاطب نبأ لقن و . ةا ةريسم نم ةراو نیعیس ةريسم نم هللا ءاش نم هکردب ةرادف

 «یویندلا نود یورخ لا دیعولا ىلع هرمآ ىف راصتقالا هب لتفرال دماملا وأ یمذلا لتن اذا ملا نأ ىلع ثيدحلا

 هدعب ىذلا بابا یف محلا اذه ىف ثحباا یاسر

 رفاکلاب لدا a ال سس اپ - ۱

 لاق ةفيحج ىلأ نع مهم دح (صاع نأ فرط# انثدح ریهز انثدح "سنو نب دحآ شم - ۵

 ”تمع لاق شد یپمشلا تم رام ات لح نبی یا انربخأ لا نقص انادحو . ح “لمل تاق »

 سلام : ةرم ةنييع ؛نبا لاقو - ؟ نآرفلا ىف سیلام موش دنع له : هنع فا یفر يلع ؛تلأس » لاق ةفيحج" اب

 « هباتک ىف لجر ىطعي امف الا « نآرقلل ىفام الإ ان دتعام ةمّسنلا أ“ ربو ةبحلا قاف ىذلاو : لاقف - سانلا دنع

 « رفاکب لس "لتقب ال نأو ءريسألا هلاکفو « ”لقملا : لاف ؟ ةفيحصلا ىف امو : اف « ةفيحصلا یفامو

 دردشاا دیعولا نم مزلب ال هنأ ىلا ةراشالل ابايق یتلاپ ةجرتلا هذه بقع ( رفاکسا اب لسا لتق.ال باب ) هلوق

 لک لا 4 سياف رفاکلاب لتعیال ناک اذا ملا نأ ىلا ةراثالاو ءادع 4 اذا مل ملا نم صقر نأ ىذلا لنت ىلع



 5 ٩٩۱۰ یر دما

 5 خسفلا ضعب ىف تبث (لضفلا نب ةق دص ان دح) هلوق . قاقحتسا ريذب دهاعملاو ىمذلا لتق هيلع مرح لب « رفاك

 » خلا لضفلا نبإةقدص ۱ دو ج 4فیحج ىبأ نع مدح |ساع نآ فرطم أنا لوح ريهز ا وس س و! نا دمحأ را

 ره ءارلا دیدشآ و ةلمرعب ( فرطم ) هلوق ۰ ةيزجلا ف تمدقت سنوپ نإ دمأ قيرطو « رثك الا دنعام باوصلاو

 اذهو « لاوسلا اذه ببس نايب للملا باتک ىف مدقت ( ايلع تاس ) هلوق . رووشم فرك ميظع نذوب فيرط نبا

 لم » دئسلا اذم ةئييع نب نايس نع دحأ لاق ءف رطم نع رخآ هجو نم معلا باك ىف هقایس نم رصخأ قایسلا

 هیت ۇب مف الإ « ةمسنلا ارو ةيحلا قلف ىذلاو ال : لاف ددرني مو ؟ نآ را ريغ هللا لور نع ی دنع

 حرش عم هريغو لا ىف فرم نە رخآ هچو نم مدت دقو « هرکذف « ةفيحصلا هذه نامو نآ رقلا ىف الجر هللا

 رفاكملاب للا لتف كرت امأو « ريسالا كاكفو لقملاب دارملا نايبو ىلع نع هتلقن ظافلأ فالتخا نایب و ثيدحلا
 لوتقملا ناكولو لّدَعب نأ ةليغ لتق اذا ءانعم ىف نمو قبرطلا عطاق ىف كلام لوق نم مزار هنأ الإ « رورمجا هب ذخأف
 داسفلا وهو رخآ ىنءم هيف نا ةقیقحلا ىف ینثتستال یهو « رفاكرلاب لسلا لتف عنم نم ةروصلا هذه ءانثتسنا ايمذ

 یعشلا نعو « نمأ لاب لقي الو قافحتسا ريغب هلتف اذا ىمذلاب ملسملا لتقي : اولاقن ةيفنحلا فلاغو ء ضرالا ىف

 سیق نع نسحلا قي رط نم دواد ىبأ دنع عقو امب اوجتحاو ,یموجا نود ىفارصنلاو ىدوريلاب لة ىمخنااو

 بيعش نب ورع ةياور نم ًاضيأ هجرخأو « هدبع ىف درع وذ الو رفاکب نمؤم لتقيال ١ ظفاب ىلع نم دابغ نبا

 ابلک هقرطو « راسي نب لقعمو ةشناع نع قوببلاو سابع نبأ ثيدح نم هجام نبا هجرخأ و  هدچ نه هيا نع

 نأ هنم لالدتسالا هجو : اولاقن هلوبق ردقت لعو « نسح امهتم لک دزد ناف ةيناثلاو والا قيرطلا الإ ةفيعض

 رفاكلا نال « ةصيصخت یفتفیف ماعلا ىلع صاخلا فاعع نم وهو : اولق « رفاکپ هدبع ىف دع وذ لتفی الو هریدقت

 نوكي نأ بجيف ىفرحلا الإ دهاملاب لقي نم قبو الف« لعالاو هل ىواملا نود ىبرحلا وه دوعلا وذ هب لقي ىذلا

 ىلع ةلالد هيف تناك ولو : ىواسطلا لاق « هيلع فراعملاو فوطءملا نيب ةيوست ىبرحلا وه للا هب لتقیال ىذلا رفاکلا

 مل الف « نحلي ال هي ىتلاو ان ناك-ا الو هدمع ىف درع ىذ الر لوقب نأ مالكلا هچو ناكل یمذلاب لسملا لتق ىف

 : لاق ۽ رفاكب هدبغ ىف دبع وذ الو نمؤم لتقيال ريدقتلا رامف صاصقلاب ىنعملا وه دبعلا اذ نأ اندلع كلذك نكي

 ناف « € نضحي مل ىئاللاو « رهشآ ةثالث نیتدمف میترا نإ كل ال نم ضرحملا نم نسأپ یالار نآرقلا ىف هلو
 اذإ هريغب میقدسم مالکسلاو , ريدقتلا مدع لصألا ناب بقا و ‹ نضع یاللاو شا نم نسي یالاو ريدقنلا

 لصأ ىف ةکراشلاف فام ابا لس ولو . ىلوآلا ةلججا ىلع حیحلا ثيدحلا راصتفا هديؤيو « ةفن اتم 2۸۱ اناعج

 اا ali و رمعب نوکی نأ بجوال هناف ورعو اةلازم ديزي ترم لئاقلا لوقک وهو ‹ هجو لک نمال ىلا

 قاعتي امف ثيدحلا قايس نال ةغن اتما ةلمجا ىلع هل حمال : ًاضيأ ىواحاملا لاتو « رورلا لصأ ىف ةکراداا لب

 ناف هدودرم رصحلا اذه نأب بقعت و « مؤامد ًافاكتت نولسملا» «ةرط ضعب ىف نآل « ضعیب ابضعب طقس ىتلا ءامدلاب
 / مهاب دوق ال نأ ماعا ال نوکی نأ هيشي : لاف ةمسادم هل ىعفاشلا ىدبأ دقو « هذه ريغ ةريدك اماکحا ثيدجلا ىف

 - دبع وذ لتقب الو رفاكب ملم لتةيال د لاقف قح ريغب مويلع ةمرح درعلاو ةمذلا لهأ ءامد نأ مملعا رافكللا نيبو

 : ىتاعمسلا نبأ لاقو « ايفاب هدبع مادام دبع هل نم لثة الو اصاصق رفاكب سم لتقيال ثيدحلا ىنعمو « هدبع ىف

 ثيح نمو « صيصختلا لع ليلد موقي تح ظفلا مومعب ةربملا نال حصي الف نمأتملا لع ثيدحلا ميلح امأو



 تايدلا باتک - مپ ۲

 اعیج ال وأ رفکلا صقنل وأ مالسالا فرشا وه ا4] رفكلاو مالسالا ىلع عرشلا ىف یبب ىذلا كلا نأ ىنعملا

 مدال حيبملا رفكلا دوجول ةمماق ةوبش ىذلا مد ةحابإ اضيأو « ناوملا عوبفي رفکلاو ةماركسلا موني مالسالا ناف

 هجتي مل لّقلا قفنا ناف ابمذ لسملا لتقیال نأ دبعلاب ءافولا نف ةلعلا ءاقب عم لا عم ضراع درع یه ا] ةمذلاو

 جيك دنسإ ديبع وبأ ركذو : تلق . دوقلا هجتیال ةولا مايق عمو ةدوجوم هلتقا ةديبملا ةيثلا نآل دوقل اب لوقلا

 دودا أردن نولوق: 0 رفزل تاق : لاق دايز نب دحاولا دبع نع دنسأف هباصأ لوق نع عجد هنآ رفز نع

 . اذه رد تمجر ىنأ ىله دبشاف : لاق « رفاکا اب لتقی لسلا الع متمدفآف تاشلا مظعأ ىلإ من تاهيشلاب

 موم»ل اب لدتسي نأ دارا و لاق رفاکیل اب مسلما لتق كرت لياد نع یشاشلا لأس ةيفنهلا ضءب نأ یفرعا نبا رکذو

 ليلعتلا ىضاقي محلا ىف ةمملا ركذ نال « ليلعتلاو ةنسلا ىلا د هجو : لاةف كلذ نع یشاشاا لدعف «ىب رحلاب هصخأ لوقوف
 قيرط نم ىنطقرادلا هجرخأ ام ةيفاحلا هب جتحا امو . هتکساف . مالسالاب لسلا ليضفت رفاكلاب ملسملا لتقيال ىنعف

 الم متلي هقا لوسر لتق د لاق رع نبا نم ىنامليبلا نبا رع ةءيبد نع ىحي ىبأ نب ھارپا نع رطم نب راع

 نبا نع روم كملاو « هریغالوصوم هور لو فیمط مدارا : ىنطةرادلا لاق « هتمذب ىفو نم ىلوأ ان : لاو رفاكي

 نب دغ نع مءاربا هیورب الو , هدنس ىف يهاربأ ىلع رطم نب راجع ةيوار أطخأ : قبلا لاقو . السم یتادلبیلا
 كلذك < ةفث ريغ هيوارو عطقنم وهو « بابلا اذه ىف لصالا وه اذه « یالیبلا نب نمحرلا دبع نع ردکشلا

 دقن « ةمالك همهوب اک میهاربا هب درفني مل : تاق . ىحي ىبأ نب دمت نب هاربا نع امیج ديبع وبأو یفاشلا هجرخأ

 هفمض ىفاماببلا نباو « ىف امليبلا نيا نع ةعيب ر نع لالب نب ناملس قيرط نم یواحاعلا و ليسارملا ف دواد وبأ هجرخآ
 رکذ دقو . ىنطقرادلا هلاق ؟ فلاح اذإ فيكف « لسرأ اذإ فيكف « لصو اذا هب درفنپ اه جتحي الف قثوو ةءاج
 « قاملیبلا زيا نه ردکنلا نيا نع ةعيب و تثدح انأ : لاق هاربا نأ ىئذاب ميهاربا نع هب ثدح نآ دعب دیبع وبأ

 . نیماسلا ءامد كفستال دنسلا اذه لع و: ديبع وبأ لان اضر فص مدا راو مدار | ىلإ اذه ىلع ثددحلا عجرف

 یالیبلا نيا ثيدح ىف نأ هلصاح امالک « مالا و ق یعناشا رکذو , هدنس ىف طبخ رطم نب راع نأ نيبتو : تلق
 لته ال د ثيدح نال اغوسنم ناكل تی ول اذه ىلعف لاق ٠ ةيمأ نب ورع هلتف ىذلا نمأتسملا ةمق ىف ناك كلذ نأ

 كلذ ىلع ةهدقتم ةيمأ نب ور ةصقو « بيعش نب ورع ةياور ىف اک حتفلا موب قرب ینلا هب بطخ « رفاكب ماس»

 ىذلا لرتفا ببب تناك حتفلا موي ةبطخ ناف « یعفاشا نم مدقت ىذلا لی وألا ةمص هجتی اذه نمو : تاق . نامزب

 رفاکی نموم لتقيال د لاقو « هب هتلتقا رفاكب انمؤز» تلعف ول و لاقف ی ىالا باعت ؛ دبع هل ناكو ةعازخ هتلتق

 ىلا ىتاثلا كابو . هلتف ىذلا دهاعملاب ىدازخلا نم هصاصتقا كرت ىلإ لوألا كحي راشآن « دبع ىف دبع وذالو
 سفنلاو اولا ء ىذلا لام ةقرسب مما عطق مهججح نمو . ملعأ هقاو « روكذملا لئاقلا هلعفام ىل مادفالا نع یهنآ

 ول مث نهو : هلل قح عطقلا نأب هريغ باجأو « صالا الول یرسح ضايق هنأب لاطب نبا باجأو « ةمرح ما
 ةاواسم الو ةاراسملاب رمشپ صاضةلا اضيأو . كلذ فالخ لنقلاو , افع ولو دملا طقسپ مل اهتيعب ةقمملا تديعأ

 ةاواسملا هيف طرتشنال عطقلا و لساو رفاكلا

 یک يبلا نع ةريره وب هاور « بضغلا دنع دوهي سلا لما اذإ پس اپ - ۲



 ۳ 44۱۷ - 11۱1 ثيدحلا

 : لاق هلي دلا نع دیس یبا نع » هيبأ نع یے نب ورع نع ”نايفس ان دح م وأ اشم - ۲

 « ءاينألا نيب او ریخت "ال

 ردیعس ىلأ نع » هيبأ نع ىنزالل یب نب ورع نع نايفس انئدح نسوي نب لمع ارو - ۷
 نم كياح نم الجر نإ . ای: لاقف هبجو مطل دق هبي یبلا ىلإ دوهبلا نم لجر ءاجأ لاق هير دا
 هرم ىلإ « هللا لوسراي : لاق ؟ هبجو تمطا أ : لاقف « هو دف « هوعدا : لاقف . ىبجو مطل دق راصنألا

 ”ةبضغ ىنت ذخأف لاق ! و ردع ىلعأ : تلقف لاق « رشبلا ىلع ىموم ١ ینعصا ىذلاو : لوقي هتعمسف دولاب

 انأ اذاف « قف نم لو "نوک أف ةماهقلا موي نوقمصب "سانلا ناف« ءايبنألا نيب نم یوریخت ال لاق . هتمطلف
 « روطلا ةقصب یزج مأ لبق ”قافأ ىردأ الف « شرتلا عاوق نم زعاقب ذآ یسوع

 هنأكو « ةمذلا لهأ نم ناك ول اک صاصق هيلع بحي مل ىأ (بضغلا دنع ايدو,ي ملسملا مطل اذإ باب ) هلوق
 یرعال هذآ ىلع لد للا نم ىذال جلي ینلا صتقی مل اماف « ةمطلا ىف صاصقلا ىري فا اهلا نأ ىلإ كلذب نمر
 هاور) هلوق . كلذب مهلم لوقي نع دارب الا صخر ةمطألا ىف صاصقلا ىر نييف وکلا لك سيل نكلا « صاصقلا

 هتنیب اک هقرط ضعإ ىفو ه ءايبنألا ثيداحأ نم ىموم ةصق ىف هحرش عم الوصوم مدقت ( يب ىنلا نع ةريره وبأ
 ىبأ نع هيبأ نغ ىك نب ورم نع نایفس انثدح عن وبأ انةدح ) هلوق .«ادبعو ةمذ ىل نإ ىدوولا اقف و كانه

 نع ی زال ی نب ور# نع نايفس ان دح فوم نب دمت ا دحو ء ءايبنالا نيب او ريخضال لاق ل ىلا نع دعس
 رهتفا اذك ( ثيدحلا همجو مطل دق هال هللا لوسد ىلإ دوها نم لچر ءاج : لاق ىردخلا دیعس نآ نع هيبأ

 دقن ارصتخو اماث هب ثدح ىررثاا وهو نايفس ناكو « ىناثلا دنا اب امان هقاسو نیلا ضع ىلع لوألا دتسلا ىف

 هللا نق, دازو « .ايبنالا نيب اوريختال ر ظفلب نايفس نع ىدبم نب نہرلا دع ةياور نم ىليعامسإلا هجرخأ
 هلا ناف و هيف سياو : تلف . امان نایقس ند ناطقلأ ی هاورو ‹ كلذ ىل دزب : لیءامالا لاق « ىنثعب ممتع

 مطا ) هلو . ىسوم ةصق ىف همطا ىذلا مسا ىو هجا ىف لوقلا مدقت ( لجد ءاج) هلوق . « ىنثعب اک م عب
 قو ماهفتسالا ةرهزب شكالل اذك «هرجو تمطاأ لاقف ) هل . « ىبجو مطل دق و یخرسا ةءاور ىف ( یهجد
 ؛لوا لوالاو واو ريغب« ىزج و ىنجمشكلا ةياود ىف « ىذوج مأد هلوق ٠ « تماما د ینہ مش کسلا ةياور
 ینخام كلا فرعي مل نم لعتو « هاوعد رک ا ا عامسو , كاملا ىلإ هعفرو « مل سلا ىلع ىذلا ءادعتسا ثيدحلا قو
 فورعلا مل-لا زاج هب هل لء الام ىلع لوقلا نم مدقأ اذإ ىمذلا نأو « لسلا قح ىف كذب ءافتكالاو هنم هيلع
 مالسلا هيلع ىموم ةصق ىف هدئارف راس تمدقتو « كلذ ىلع هريزعت لعلاب

 امم قلملا « ايدح نیو ةعبرأ ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم صاصقلاو تايدلا باتيك لمتشا : ( ةعاخ )
 اهم صااخلاو نوءبرأ ىضم ايفو هيف اهته رركملا « لوصوم قایلاو ثيداحأ ةعی- تاعب املا نم اهانعم ىف امو
 سابع نا ثيدحو « دومآلا تاطرو نم نا » رمع نبا ثيدح ىوس ا,<رذت لع لسم هقفاو « اثیدح رشد ةعبرأ
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 طقسو « ىر رفلا اور ىف اذک ( ااتنو ندن امااو ندنرلا ةباتقسا باک . مح را نمرلا هللا م“! ) هلوق

 نيدئرملا ةباتقسا باب » لاق مث لمسب مث « نیدن راا باتک » لاقف سنلا ااا ةياور نم « باّدك» ظفا

 هاشاب فا رجلا ةياور ىفو « نواب رثك الل اذک « نيدنامملاو » هلرقو جلا كرشأ نم مثإ و محلاتفو نيدناعملاو

 باوصلا لوآلاو نونلا لدب

 ةرخآلاو ین ىف هتبوقعو قابل رشآ نم منا یاب - ١
 نب رسالا نم “نوک تلو لع نعیحل تكر شا نل ) € مانع را "لر شلا نرل ىلاعت هلأ لاق

 یر لا دبع نع» ةمقلع نع بها ربا نع شهلا نه رب رج نوح ديعس , ةيبتق او - ۱۸

 ب یبلا باحأ ىلع كلذ "قش لب مناع اولی مو اونمآ نينفلا ) ةنآلا هذه تا ان: لاق هنم هلل

 نإ )' ناقل لوق ىلإ نومءست الأ « كلذب سيل هنإ : ی هللا ؛لوسر لاقف ؟ طب هناعا ساي ۱ انيأ : اولاقو

 کا ميظع م ل كا 0
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 ای لد صاح نب سك یئدحو ۵ یررابا ان دح لضفللا ی 7 الح ددسم شرح سه "516

 و

 (N) رو 2 ”ةداهشو رو ا ةدامشو « نبدلاولا ق قوت و « هاب كارشأإلا رابكلا روک أ: بینا لا

 ۴ تكس“ هتیل : اا تح اهر رکی لازاف ¢ روزا لوق وا

 ی

 دف انث اح یر رای | كوعس انرهخا مهار 0 ليعامس]
 : لاق هزه هللا < ىكر ٠ هيبأ ع ن٣ « ةر 6 فا ن نه را

 نعر سا رز نع "نابیش اةريخأ یموم نب هلا يبغا وع Cae دع ی ۰

 ؟ رئابكلا ام هللا لوسراب : لاقف ی ینا ىلا ار ءأ ءاج : لاق امهنع للا یفر ورع نب هللا دبع نع » يا

 : ثلق . سوم ”نييلا : لاق ؟ اذام مث : لاق . نیو * ةع م : لاق ؟ اذام م : لاق . هاب هلارشالا : لاق

 « بذاک اپف وه ملسم .یرما لام ”مطتقي ىذلا : لاق ؟ سومفلا نیما امو
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 ردوعسم نا نع » لئاو ىلأ نع شعألاو روصنم نع "نایفس ان دح يك غب "وال شرم - ۱

 ام ذخا 7 مالسإلا ىف "نسح نم : لاق ؟ ةياهاجلا ىف انامع ام ذا رثأ للا كوسراي ”لجر لاق: لاق هنء هللا ىضر

 « رخگلاو لوألاب نخ مالسالا ىف ءاسأ نمو « ةيلهاجلا ىف لمع
 6 مظع مظا كرشلا نإ )لجو زد هللا لاق . ةرخالاو امندلا ىف هتبرقعو ىلامت هقاب كرشأ نم مثا باب ) هلوق

 كرشآ نم مئاود ملاتتو هلوق دمب ىسبافلا ةياور ىف ( نيرساخلا نم نت وكل و كل نامب-.ا تکرشآ نا )و
 هن ل تكرشأ نل لاقو ريدقتلاو ةبآ ىلع ةيآ فطعل ( یتکرشآ ناو هلوف ىف واولاو « باب » ظفل فذح و « حلا

 هىثلا عضو افلا لصآ و« كرشلا نم مظعأ مثإ ال هنآ ىلع ةلاد لوالا ةبآلا : لاطب نبا لاق « راوالب ةرالتا ف
 ايواس» دوجولا ىلا مدما نم هجرخآ نا لم هلال هعضوم ريغ ىف هىثلا عضو نم لصا كرشااف ؛ءهضوم ريغ ىف
 دیقه روکذلا طابحالاو , هريغ دارااو يلو ینلا ا بطوخ ةيناثلا ةالاو ءام معنلا ريغ ىلإ ةمعنلا بسنف
 ثيدحلا : ثيداحأ ةعبرأ هيف ركذو ( مهاعأ تطرح كئاوأف رفاک وهو ثمرف إل ىلاعت هلوقل كرشلا ىلع توملاب
 ىف هسرش یضم دقو €( لاب منا اوسبلي لو اونمآ نيذلا ) ىلاعت .هلوق ديسفت ىف دوعسم نبا ثيدح لوآلا
 نم مالسلا هيلع مهاربا ةصق ىف ءايبنآلا ثيداحأ ىف عقوام ىلا كانه ترشأو ؛ باتکسلا لئاوأ ىف ناءالا باتک
 ( رظب مهناعا اوسداب ل 2 نولوةب اک سيل » هرخآ قو ناو دان« الا ادم شعألا نع ثايغ نب صفح قیرط

 سرع سئ وي ن یسیع قیرط نم ةيودرم نا دنعف « هناور ضدإ روكا ریمل لسرأ دقو ؛ ثيدحلا كرشإ

 قيرط نمو « كرشب : لاق ( ملاظب ما| اوسباي لو اونمآ نيذلا ير هرف ف 25 ىنلا نع هظؤل و ارصتخم شعالا
 مهاربا نه روصنم قيرط نم یربطا هجرخأ قو « ءاوس هلثم شرعألا ند یروثلا نايفس نع ىريبزلا دحأ ىبأ
 رخآ هچو نمو « مبهاربا ىلع افرقوم هدروآ اذکم ؛ كرشب هوطاخي مل : لاق < ملظب مهئاعإ اوسبلب لو ) هلوق ىف
 ارق هنأ رمت نعو ؛ هيأع اموقوه هلام قيدصلا ركب ىبأ نع لاله نب دوسألا قب رط نم جرخأو , هلثم ةمقلع نع

 لات هنأ ناحوص نب دز قيرط نهو « كرشب مهناعإ اوسبلپ مو وه ال : لاقف بمک نب «ىبأ لأسف عرفف بألا هذه
 قرط ر٠ دروأو . كذب دیز رسف « كرشلا وه : نال لاقف « اهركذف . خلیم لك ىنم تغلب دق ةا : نالن
 رخآ هجو نمو رجا مل نم ةصاع اهنآ رخآ الوف ةمركع نع دروأ مث « كلذ لثم نيب انلا نمو ةباحصلا نم ةءامج
 لوقلا یرطا بوصو . فيءض امهدنسو . ةمآلا هذه تسيا « ةصاخ ميهاربال ةب الا هذه : لاق هنأ ىلع نع
 كرشلاب انه لظلا ريسفت ىبأي سبللا ظفل نأ معز نم ىلع ادر ىيطلا لاق . نينم ژاا عیب مومعلا ىلع ااو لوالا
 نم معأ اونهآ نیذلاب دارا نأب باجاف « نام متعال ناعالاو رفکلا نآل انه حصي الو طلا سالا نأب التعم
 هلق نا تراث هدعبام نأ ین: هتلص عم لوصول ارب عقاولا ةراشالا مسا نأب جتحاو هريغو صااخلا نمؤملا
 كرشلا نيع ملظلا نوكي نأ بجیف الوأ روك لالا وه ايناث روكذملا نءآلا نأ بير الو , ةفصلا نم ركذام هبا تك ال
 سبلف سوللا ىنعم امأو لاق ( نءالاب قحا  هلرق ىلإ  نوفاخت الو مک رشأ ام فاعأ فيكو ]ل هلوق مدقت هنال
 مر الإ قاب مكا نهؤي امو 2 لامت هلوف هد ويو « هريغ ةدابع هب طلخيو هللا دوجوب قدصإ نأ مظل اب ناعالا

 یرخالا ةيآلا امأو , ام ردص ىتلا بالا كلذ كحر ؛ دئرال باوبأ ىف اهركذ ةيسانم كلذب فرعو ( نوكرشم

 ىرابلا متن * ۱۲ € ؟4- م
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 e قو ندناعلاو ندآراا ةباتتسا باتک

 ثيدج ىتاثلا ثيدحلا . لعا هقاو ؛ ةمآلا دارااو هل باطخلا لیق و « عوفولا مزل تت الو ةيطرش ةيضق ىه اولاقف

 كثلاثلا ثيدحلا . بدالا باتک نم نیدلاولا قرقع قو تادارهلا ىف هحرش ىضم دقو < ۳ اکا رک أى ركب یا

 ناميآلا بانک نم « سومغلا نيالا باب » ىف هحرش مدقت دقو « اضيأ رئابك-لا رک ذ یف ورمع نب هللا دبغ ثيدح

 هننیب دو كلذ نع لئاسلا ( سومغلا نیم,اا امو تاق ) هلوق . « هما ىلع تّآ | ( یار ءأ ءاج ) هلوق ۰ . ررذلاو

 وهو ىلع وخآ باکشا ناب فورملا وه دنسلا لوأ ىف ميهاربا نب نيسحلا نب دمو « روک لا كيدحلا حرش دنع

 ىراخبلا خویش * رايك نم وه هخیش ىسوم نب هللا لییعو ء هدعب تام و البلق هلبق عمس هنکساو یراخباا نا رقآ نم

 یود اءرو تأرلا نينج باب د ىف تایدلا رخاوآ ق مدقنام كلذ برفآ و « ةطساو الب هنع رك | دقو نروپشلا

 فقأ مل ( لجر لاق ) لوق ۰ ىروثلا وه ( نایفس ) هلق « دوعسم نبا ثيدح عبارلا ثيدحلا . اذهكةطساوب ةنع
 ةمآلا هيلع تمجا ام فالخ هرهاظ : ىباطخلا لاق ( رخآلاو لوالاب ذخأ مالسالا ىف ءاسأ نمو ) هلق . هسا ىلع
 ثيدحلا اذه هجوو : لاق (فلس دقام مل رفغی وبني نإ اورفكن يذلا لف) ىلاعت لاتو , هلبفام*بحي مالسالا نأ

 ىلع رمتسم وهویصاملا دشأ بكرو ةءاسالا ةباغ مالسالا ىف ءاسأ ناف « یضم ام ذخاوب مل لأ اذإ رناكلا نأ
 تلعف تسل أ: هل لاقي نأك رفاكملا ىف هنم ناك اع تكببو مالسالا ىف ةيصملا نم هانج ام لخاوي امن هناف مالسالا
 لوألا ىف ةذخاؤاا لوأ هنأ هلصاحو ءاصخام یبتنا ؟ هلثم ةدواعم نع كمالس) كمنم البف رفاك تنأو اذنك
 یصاعلا دشأ و ةءاسإلا ةءاخ هال رفکسا ةءاسإلاب دارملا نإ : هريغ لوق ىلوألاو , ةب وقعلاب رخالا فو تيكبتلاب
 ییدما اذه دا یاب ىراخبلا كلذ ىلإو « همدق ام عیج ىلع بفاعبف لسو 1۹ ..5 ناك هرفک ىلع تامو دن را اذاف

 ینعم : لاق بلبملا رع لاطب نبا لقن و « ندترلا باوبآ فالك درو كل كرشاا رثابکلا یک أ » ثیدح دعب

 نمو « ةيلهاجلا ىف لمع 26 فعاؤي مل هظئارشب مايقلاو هتظفاح ىلد ىداقلاب مالسالا ف نسحأ نم بابلا ثيدح
 ءایلملا نه ةءامج ىلع هتضرعف : لاطب نبا لاق ء هفلسا ام لكب ذخأ ديحوتلا كرتب هدقع ىف ىأ مالسالا ىف ءاسآ

 لمص امب ذغاوب ال لسملا نأ ىلع عاجالا رفکلا الإ انه ةءاسالا نوکت الو , اذه ريغ ثيدحلا اذهل ینعمال اولاقف

 ىلع تام نسحآ نم ىنعم ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو . ىربطلا بحلا مرج هبو : تاق . ةيلهاجلا ىف

 مالسالا ىف نسحأ نم ىنعم : ىل وبلا كلاا دبع ىنأ نعو . مالسالا ريغ ىلع تام ءاسأ نمو ؛ مالسالا
 « ىطرقلا مزج اذ و « ةمسو ءاير لسا ىأ مالسالا ىف ءاسأ نمو « كش ال و هيف قافنال احيمص امال-] لسا ىأ

 همالسإ صاخ مل نإ هناق كلذ دضإ ةءاسالاو < هت وم ىلإ هيلع هماودو هيف لخد نيح ضالخالا ناسحالا ىنعم هريغاو
 :تلق . كلذ عيمج لد بقاءيف ىضاملا ءرفک ىلإ رخأتملا هقافن فاضیف ةيلهاجلا ىف لمعام هنع مديني الف اةفانم ناك

 شفت ىف ةفص ىلع هريغ هلحو « مالالا ةيهام نع ةجراخ ةفص ىلع « مالسالا ىف » هلوق لمح ىباطحلا نأ هلضاحو

 نع افلعم ناعالا با ىف ىضاملا دیه ىنأ ثيدح لباقي اذه دوعسم نبا ثیدح : هيبذت . هجوأ وهو مالسالا

 رهاظو « ملسي نأ لبق ىءاءملا نم هلع ام هيلع بنكي ؛ لسا نأ دعب ىصاعملا کت را نم نأ اذه رهاظ ناف « كلام

 هیچ و ف 7 ىضم دقو « ماسي نأ لمق تاریخ نم هلمع ام 4 بتكت مس ۔آ نأ دما تانا لمع نم نأ كلذ

 ىف را نم هلع ام ةباتك“ “یعم نإ لاقانم لوک كانه ركذام ضعب انه ءى نأ لمتحو « هحرش دنع ىنثلا

 سوءر نم وهو رفع نب ٍنيزملا دیما ۾ ةئملا بات كون تدجو ٠ مالالا ىف ريخلا هلم مل اپس ناک هنأ رفكلا
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 ینغلب : لاو هنأ رجآ نع ىومدملا نع لقن م وهو « هالقن یذلا عاجالا لاطب ناو ىناطملا ةرعد عفدیام لانا

 بوئذلا نأ هيفف دوءسم نبا ثيدحي هيلع در م ةاعاج ا ف ناک ا« ذغاوب ال لسا نم نإ لرقي ةفين> ابآ نأ
 امل و ام بات نوكي ال هرارصاب هنآل اهب ذخاوب هناف مالسالا ىف الع ر مآ اذإ هتيلماج ىف اماءفي رفاكلا ناك ىلا
 لوأتو 6 ةيمفاشلا نم سلما بهذ اذه لإو ۰ الع هرارمإل ةءصعملا كلت باد ¢4 طر الف رفا نم بات

 « هلع اونا ام فاس ام دارم نأ ىلع ( فلس دفام مهل رفني اور نإ اورفک نيذال لف ) هلوق ةلبانحلا ضعب
 درما مدع لع مزءلاو £ عالفالا عم بنذلا ىلع مدخلا وى ةبوتلا نأ ىلع ینیم 1۱-21 هذه ىف فالءخالاو : لاق
 ام ةبااطملا هنع طقست الف امم اثات نوكي ال ةشحافلا ىلإ دوملا مدع ىلع مزءب لو رف.كلا نم بان اذإ رفاكلاو هيلا
 كلذ لع اد رابخألاو ةمأ هزدل و مويك همالساب نر اف را اك ااو مس ب صاح فه نآروہجلا نع بارجلاو

 هذثموب تلسأ تنك یننآ ترن ىتح» هرخآ ىف لاق یح هللا الإ هلل ال لاق یذاالتف میپ ىنلا هيلع رکن ال ةماسأ ثيدحك
 , ةدئرلا لت ا راو یره زاو رع "نا لاقو ٠ مهتباقتساو ة'ديرلاو دنا مکح ا - ۲

 او « تاب ”هءاجو نح لوسراا "نأ اودهشو مهناءإ دعب اورفک اموق هللا ید نیک إل یان لا لاقو
 نهال امف نیشاخ . نيج سانلاو هكئأللاو هللا ةنمل مباع نأ م ؤارج كناوآ . نيماظلا موقلا یدبب ال
 دعب اورفک ندا نإ ميحد رو هللا “ناف اوحلصأو كل ذ دعب نم اوبات نيذلا الإ . ن وظني الو /باذملا مع

er 3وت نا رفک اودادزا 9  er!قيرف اوي نإ اونمآ نيذلا هی 3 : لاقو . ( نولاضلا م كالوأو  
 اورفك مث اوم من اورفك مث اونمآ نيذلا نإ ( لاقو 5 ) نيرفاك مک دنا لمي کور باتكلا اوتوآ نیا نم

 رند نع مكنم د ترب نه 2 لاقو ٠ ( الیبم م رلي الو مه رففیا هلا نكي 1 رفک | ودادزا م
 اردت رفکسااب حرس نم نکساو ؛ ”نيرفاكسلا یلعرتزعآ نينمؤلا ىلع 2 زا هنويميو مهب موقب لا تأ, ف وسف

 .موفلا یدهال هللا ناو ةرخالا ىلع ايندا ةايملا ارتا :eri كلذ. ميظع "باذع مهو هللا نم بضغ ميلف
 ]< لوقی ۹ مرجال ۰ نولفاءاا م كنئاوأو م راصبأو مو موق لء ۳ مط نيذلا كئاوأ ۰ نراکساا

 ی م زوتاقب نولازي الو . ميحر رول اه لب نم كبر نإ م 1 ۳۳ هلوق ىلإ 2 نورساحلا م ةرخالا ىف مهنأ

 ايدا 6 مهاعأ تطبخ ”كئاوأف فاك وهو تند رند نع کنم ددتري نه و ¢ اوعاطتسا نإ مفيد نع کور

 ( نودلاخ اهيف م رانلا باحصا كد واو ةرغالاو
 هن

 “لع یا ۵ لاق ةمركعإ ند كو نع ركب نب ا انثدح لضفلا نب "رحم نامش وبأ شی بس ۴ هل 4 هت ت

 2 هللا لوسر یہا موق رحا ما انأ تنك ول: لاقف سابع نا كلذ ابف )مق رحان هق دانزب e ۳ یر / ۶ ید تو ا 2

 « هواتقاف هيد لب نم : هلي هللا لوسر لوقا مهاتفاو « هللا باذمب اوب ذەنال 7



 مواتفو نبدنأءملاو نيدئرملا 4 اتتسا باتك ۸۸ ۳۹۸

 نعد ةد'رب وبأ انثادح لاله نب دیه ينئدح لاقرلاخ نب ةر نع ییحی ان دح دسم شو - ۳

 یراس نع لاو ینوک نع امدحأ ”نيبرعشألا نم نالجر ىعمو 22 نا لوسر ىلإ تابقا : لاق توف ىبأ

 یذلاو : تاق لاق - سيف نب هللا دعاي وأ  ىموم ايأ اب : لاقف « لأس اهالکسف , كاتس ب هلا لوسرو

 تحت هک اوس ىلإ رظنأ ىنأكف . ل.علا ناباطب امهنأ ”ترعشت امو « اءمسفنأ ىفام ىلع ىناملطأ ام “یجب ثب

 وأ _ یسوم اب اب تنا بهذا نكلو «هدارأ نم انلمع ىلع لست - الوأ - نل : لاقف « تصاق ق

 لجر لذاق « لزنا : لاق ةداسو هل 'ىتلأ هيلع مدق امف « لّبَج نب اعم ههنا مث « نیل ىلإ - سيق نب هللا دبع اب

 « لی ىتح ساجأ ال : لاق ٠ "سلجا : لاق . ده مث ملأ يدوب ناك : لاق ؟ اذهام : لاق « یم دنع
 ”موفأف انأ امأ : اهدجآ لاقف « ليفا ”مايق ارك اذ "مث . لتقف هب رمأف (  تارم ثالث ) هلوسرو هللا هاضق

 «یتموق ىف وجرأ ام ىتمون ىف وجرأو « مانأو

 ةباور قو . رذ یا اذک ( مهتباتتساو ( هلوق . ال مآ هاوس ايف له ىأ ) ةدئ رلا و دن رلا < باب ( هلوق

 هيجوتو . هريغو رع نا نه راثالا رکذ دعب رذ ىبأك اهوركذ موكل نيقايلل فذحو ۱ممیاتنساو « ىسباقلا

 نب رع لاقو « قر ىلع لاقو « ةدترملا لثمن روهمجا لاق : رذملا نا لق سنا ةدارإ لع مح هنأ لوألا

 ؛ ءاطع لوق وهو لاق سابع نبا نع هدنسآوو لتقت الو سبح یروثا لاقو ء ىرخأ ضرأب عابت زيرملا دبع

 ىف“ ( میهاراو یرهزلاو رع نا لاقو ( هلوق . اهرم نآ ةمالا یوم ص ویو ةرحلا سيم : ةفياح وبأ لاقو

 ميهارباو ىرهزلا لوق امأو ؛ ةبيش ىبأ نبا حرت ىلا ىاطلغم هبسنف رع نبا لوق امأ « ةدترملا لتقت : ىمخنلا

 نعر« تلتف الرو تب ات ناف باتت : لاق اءالسإ دعب رفكت ةأرملا ف ىرهزلا نع رهعم نع قازرلا دبع لصرف

 داح نع رخآ هج و نه ةبإث ىنأ نا هجرخأو < هلثم ميداربا نع رشعم ىفأ نع ةب ورع ىبأ نب دعس نع رمعم

 اذا : لاق ميهاربا نع ثيذم نب ةديبع نع میشه نع روصنم نب ديعس جرخأو ؛ ميهاربا نع نايلس يآ نا

 نع صفح نع ةريش یآ نبا جرخأو التف اب راو اكرت ابات ناف ایینتسا مالسالا نع ةأرملا وأ لجرلا دترا

 لوق لباقمو < مدارا نع هلا فاتخا دقو ءفيعض ةددءع ناف یوفآ لوالاو « لاق الد ميهاربا نع ةاريع

 نبا نع نيذر ىبأ نع مصاع نع ةفينح وب أ هاور « نددترا نه اذإ ءاسنلا لقتال ١ سارع نبا تدح ءالؤه

 نبا نع ىنطقرادلا جرخأو « نتاا طفل ىف ظافحلا نم ةعاج هفااغو « ىنطترادلاو ةبيش ىبأ نبا هچرخآ سابم

 مهنا ماکحالا ىف عالطلا نبا هلقنام ىلع رکسب وهو « ابلتقب ےب ىنلا مآ تدترا ۃآرما نأ » ماج نم ردک۔لا

 نأ اودمشر مبنا« | دعب اورفک اموت هللا ید فیک : ىلاعت هللا لاقو ) هل . ةدنرم لاق هنأ مال ینلا نع لقنپ

 ( نوااظلا ) ىلإ ةيالا قاسو رذ فال اذک ( اهرخآ ىلإ اورفک نيذلا نإ میحر روفغ- هلوق ىلا  قح لورا

 اورفک اموف قا ید فيك )یتسنلا ةياور قو نولاضلا ۸ كار و مهتبوت لبقت نل هلوق دمب ىسباقلا ةياور فو

 ةياور ینو قاسو اهدعب ىتلاب هذه طلخ هدنع عقو هناکو « هدنع اذک ( نیرفاک هلوق ىلا نيتيألا - مهتاعا دعب

 نم لجد ناک د سابع نإا نع نابح نبا هدصعر یا جرخأ هاو ؛ رذ یا بالا نم فذحام ليصالاو ةع رک
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 ىلإ - اموق هللا ید فيك ) عازف ؟ ةيوث نم هل له هللا لوسر اب اولاقف هموق ىلإ لسرأو مدن مث ماس راصنالا
 باتكلا ارترآ نيذلا نم اقيرف اوعيطت نا اونمآ نيذلا اهیآ اي لاو ) هلوق « « ماساف ( اوبات نیا الا - هلوق
 بورحلاب مركذ نم راص لا ىلع سد « یدومآا سيق نب ساش ىف تازا ةمركع لاق ( نب رفاك مكن اميإ دعب ودرب
 اوفرصأا مث اضعب مهضعب ىت اعف ناطردلا نم اأ اوفرمف مركذف مقلب ىلا ماتأف , نولاتقب اودا مهنيب تناك یا
 قو الو صوم سابع نبا ثيدح نم ینارباعلا هجرخأو . الوطم هریسغآ ىف قحسا هجرخأ ؛ تازنف نيميطم نیفعاس
 ٠ هنيد نع مهةداص نم اونتفی نأ نو:هؤي الذا باتكلا لها ةقداصم نع ريذدتلا ىلإ ةراشالا ةبآلا هذه
 ۹ رفک اودادزا مث اونمآ مث او رفک مو نسنلر , رذ یال اذک ( الیبس) لا (۱ ور م اونمآ نذلا نا لاقو )
 ديرب نه ) هلوق ۰ هر رقت قيس اک قي دنرلا بوت لبقتال لاق نم ام لدتسا دقو . ةي رک ةياور ىف اراك ارفاسو ةنآلا
 رذىبأ ةياور ىف عفو و « نی فاکس ىلإ ةعرك ةياور ىف قاسو ( هئوبحو مهب موقب هللا یار فوق هنید نع کنم
 در دشاب 14 دیر نم 2 حیحملا ةا ورو ءارقلا نم نیءفایللو ؛ عفانو ماع نبا ةءارق ىهو نيلادب ) دتر نم 0
 لبقو « نيلادب نامثءع فدصم ىف دجو هنإ ليق اذطو < زاجا ةغل راوظالاو ميك ةفا ماغدالا نإ لاقيو « لادلا
 هلوق . ةدحاو لادب ةمقبا قو نيلادب ماشلاو ةايدملا قدصم ىف ىوأ اذه لمف . هدلب فحصم ”ىراق لک قفاو لب
 « ابكت ابألا ةمم رك ةياور ىف قاسو رذ ىل اذك ( نولفاغاا م كل وأو ) ىلإ ( اردص رفتكسلاب حرش نم نکا و )
 ق مهنأ ) اةح لوقي ( مرج ال ) هلوق . اذه دمب هريرقت ىتأيس اک هارك الا ةلاح عقو امي ةذغاؤالا مدعا ةجح یهو
 ةيادر نه فذحو ةد ىبأ مالكو هر 12 مرچ ال یەم نأ دارااو ( محد روةْغل لإ نورسالا م ةرخألا

 ىلا#ت لوقا اراتخ دئرا نا ددش ديهو ةيآلا قو « ميحر دوفغ هلوف ىلإ نيتبالا اردص هلوق دعب اهيفف قسنلا
 ۰ ىلإ اوعاطتسا نإ کنید نع ودر, ىتح کا ولت اقر نولازي الو) هل ٠ هرخآ ىلإ (ًاردص رفکدلاب حرش نم نکلر)

 امنه ضرغلاو , اراك تاب ًاضيأ ةعرک ةياور ىف قاسو رذ یا اذك ( نودلاخ امف ۸ رانلا باع كئاوأو هلوت
 ةقباسا ةالا ىام قاام» دمي هنأف اهرخآ ىلا 4 رفاک وهو تمږف هئيد نع منم هدتري نمو اوعاطتسا نإ ( هلوق
 دترملا ةبانتسا ىف فلتخا : لاطإ نبا لاق اهرخآ ىلا ( مم مرقپ هقا قأي فوسف هليد نع کنم ددتا, نم )
 لاق هبو شواطو نسحلا نع كلذ ءاج لاحلا ىف هلدف بج لما و < روما لرق وهو لّف ال] و بات ناف بادتسا ليقف
 ال ی تاب الا رېظ ت | هنا ىراخبأأ فرصت لدب هيلعو ريع ني ديبعو ذاءم نع رذغملا نبا هلن و ؛ تلق . رهاظلا لهأ
 ركذ مو اهدعب ىلأ ذاعم ةصقب و ىهولتفاف هنید لدب نم د هل وق موم و « عفت ةبودلا نأ ايف یلاو ةب اتتسالل امف رکذ
 لاق هنا ةوعدلا هتفاب یالا ىبرحلا كح مالسالا نع دنرا نم < نأ ىلا ءالؤه بهذ : ىواحطلا لاق ؛ كلذ ريغ
 ةريصإ نه جرخ نه امأف , ةريصإ نع ال مالسالا نع جرخ نمل ةبانتسالا عرشت اعاو : اولاق ١ ىعدي نأ لبق نم
 ىلاعت هللا ىلا هرمأ تاكوو هلوبس تيلخ ةبوتلاب ارداب» ءاج نا : لاق نكسا مهتةفاوم فسوب ىبأ نع لف مث . الف
 روا لوقا راصقلا نبا لدتسا و « بیتلسا الاو بتقسب مل السم هلصأ ناك نا : ءاطعو ساپ نانعو
 هل افیغر موي لک یف هومتمعطاو مايأ هال هو تسبح اله : دنراا سا ىف بك رع نآل یتوکساا ینهی عاجالاب
 «هولنفافهنید لدب نم د م لوق نما ومهف مهناك ةباحصلا نم دعا كلذ رکنی مو : لاق ؟ هيلع هللا بوت بوت
 نولئاقلا فاتخاو ( مبايب» اول ةاكرلا ١ وتآو ةالصلا اوماقأو اوبات ناف  یلامت لاق دقو « حجر, مل نإ ىأ
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و نا د اعااو نإ دارا هب ۳۹ ها باتک
 مه ا

 ىلع نعو ؟ مايأ ةثالت ىف وأ موي ىف وأ ساج ىف ثالثلا لهو ؟ ثالث نم دال وأ ةرااب فكي له ةباتتسالاب

 قأيسو ةدرلا هثم ترركت نم ىف نأ قيةحالاو ۰ اقلطم هنع لقن اذك ادبأ باتتسب ىعخنا' نعو « ارپش بائّدسي

 یایتخسلا وه (بويأ) هلوق « لوآلا : نيد بابلا ىف رکذ مث . ةقدائرلا رکذ دنع لوألا تي دملا ىف كلذل دب زم

 نم « هللا باذمب پذمیال باب » ىف مدقث , بلاط یآ نا وه ( لع فر هلوق ۰ سابع نبا ىلوم وه ةمركعو

 ىديملا نأ كانم تركذو ءاموق قرح ياع نأ دنسلا اذم بوبآ نع ةنیبع نب نايس قبرط نم دارا باتک

 شان ناک و ةءيش ىنأ نا دنع رخآ هجو نمو « ندنرلا قرح » ظفاب نامغس نع هاور
 سا ف مانصالا نودیعا

 معلا ثعبف مالسالا نع اودترا امرق نأ هنلب اياع نأ و ةلفغ نب هوس قبرط نم طسوالا ىف ینا ربطلا دنعو

 بطحلا مهله قاأ مث اهف مامرو ميقانعأ برضف م أ مث ةريفح رفخ « اوباق مالسالا ىلا امد مث مههمطأف

 ىلع مرقرحآ نيذلا نأ « لحناو لالا د ىف یبارف-الا رفاظملا و! معزو « هلوسرو هللا قدص : لات مث مهقرحأف

أبس نب هقا دبع مهديبك ناكو ةيئامسلا هو ةيهلالا هيف | وعدا ضفاورلا نم ةفئاط
 عدتباو مالسالا ربظا مث ايدوهي 

 هللا دبع قب رط نم صاخلا رهاط ىبأ ثيدح نم كااثلا ءرجلا ىف هائيور ام هلصأ نوکی نأ نکی اذهو « ةلاقملا هذه

 ملی و م۵ لاقف ماعدف . میر كنأ نوعدي دجسلا باب ىلع اموق امه نا یلدا ليق : لاق هيبأ نع ىرماعلا كيرش نا

 ماماما لک آ کلمه دبع انآ اما كليو : لاقف م انقزارو انقااعو انبر تنأ : اولاق ؟ نولوقت ام
 برشأو نوک أت اک

 ناك الن .اوبأف ءاوهجراو هللا اوقاف ‹ یبذعب نأ تبهخ هتبصع ناو ءاش نا ىنباثأ هللا تعطأ نا « نوب رشت اک

 ثلاثا ناك الف ء كلذك ا ولاةف میلخدآ لاقف ءمالكاا كلذ نولوقب اومجر هقاو دق : لازف ربق ءا+ هيلع اودغ دغلا

 نيب ادودخأ ممل *دغن مرورم موعم ةلعفب ىنتئا ريزفاي لاقف « كلذ الا اوباف « ةلتت ثبخأب ناتا كلذ متلف نا لاق

 ىلا : لاقو دود+الا ىف رانلاب هحراطف بطملاب ءاجو « ضدالا ىف اودءباف |ورفحا : لاتو رصقا و دجسملا باب

 : لاق اوةرثحا اذا یتح اهيف مم فذقف اوعجري نأ اوبأف ء اومجرت وأ اف کحراط

 اوز ترعدو یرا تدقرا اركنم !مآ تيأر اذا یا

 طزلا نم ساني ىنأ ایا نأ ه ةداتق قبرط نم ةبيش یا نبا هجرخآ ام امأو « نمح دنس اذهو
 انو نودیعی

 ی بوآ قب رط نم اضيأ ةبيش یآ نا جرخا دما « یرخآ ةصق ىلع لح تا ناف « حطقام هدم ع مهةرحأف

 رادلا ىلا یش: ماقا هن ودبعي راد ىف نو م تيب لهأ انه نا لاقت لجر هءاجل « ةبحرلا ىف ايلع تدهش و نامنلا

 سکب قبدنز عج فاقو نونو یا نب ( ةفدانذب ) هلوق ٠ « دادلا ىلع مهلع بأف لاق لجر لاثمب هيلا اوجرخأف

 ماوط لوق « یادرک هدنز د مأ برعم یهداف قبدنرلا : هريغو یناتمجسلا متاح وبأ لاق هيناث نوكسو هلوأ

 مالك ىف سبا : باعث لةو . رومالا ىف رظنا قيقد نوک, نم ىلع قلطي و « لمعلا دركو ةايمحلا هدنز نال رهدلا

اودارأ اذاو < ليحتلا ديدش نوكي نه قدنز اولا اءاو قبدن ز برعلا
 حتفب ىرهدو دحلم اولاق ةماعلا ديرت ام 

 اذک « ةيونثاا نم قبدنزلا : ىرهوجلا لاقو . نسلا زيك اودارآ من اب اهولق اذاو « رهدلا ماودب لوق, ىأ لادلا

 « گرشم لک ىلع قلطي نأ ةنم مر هنأب بقمتو ءرغآ اذإ هللا عم نأ یعدب ىذلا هن اب حارشا ضهب هرسفو لاق

كدزم مث فام مث ناصبد عابتآ ةندانرلا لصأ نا للملا ف فنص ند هرکذ ام قیقحتلاو
 نوكسو لادلا حتفب لوالا 

 لادو نکا یارب ثلاثلاو « ةفيفض ءایاو فف دقو نوالا ديد عقب ی اثاو ؛ ةلءبم داص اهدمز ةد اتحتا ةانثملا
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 س 

 ةماظاا نم رونلا صرلخ ىف ىعسلا بحي هنأو . رونا نم ورف ريخلا لهأ نم ناك نمو ةماظلا نم ومف رشلا لهأ نم
 : ةرووشملا ةتديصق ىف لاق ثيح ینتلا راشأ كلذ لاو . سفن لك قاهزا مزليف

 بذڪت ةيوناملا نأ ریخت دي نم كدنع ليللا مالظا كو
 تيقب و هبامصأ لتقو هلتف مث هتلاقم لبق هنأ هل روظأو هدنع رضح یتح ىتام ىلع ليحت ىرسك دج ماربب ناكو

 مالالا مرنم ةعامج ربظأو , كلذ دقي نم ىلع لطي قردنزلاو مالسالا ماقو ءد وكذملا كدزم اويا اياقب مهتم
 نوقفانملا هيلع ناك ام ةئدنرلا كلام لاق ىتح مالالا ربظأو رفكلا رم نم لك ىلع مالا ناطأ مث نمو لتفلا ةيدخ
 اودارآ ناف ء رفکلا نو مالسالا روظي ىذلا وه قيدنزلا نأ مهريغو ةيعفادلا ءارقفلا نم ةعامج قاظأ اذكو
 لحتني ال ىذلا قيدنرلا :ةضورلا تال ىف ىوونلا لاق دقو« ترکذ ام مملصأف الاو كلذک وبف کلا ىف مہک ارثشا
 لاق« خسانتلاب و رهدلا ءاقب نولوقب ةيوزثلا نم ةقدانرلا : « بذوملا ىلع بیا د ىف نغم نب دمك لاو « اند
 امو مسيو هرمأب ماعلا زدف رخآ ايش هنم قاخ مث ایش قلخ هللا نأ اونعز موق مو ةينطابلا ةفدانزلا نمو
 «نيمسالا اوريغ مهنأ الإ ةلظلاو رونا ىف ةيونملا لوق نم وهو « ىناثلا لقمااو لوألا لقعلا ةراتو سفنلاو للعلا
 هابقفأا ريسفت ببس نإ لمق دقو « تادابعلا ضتارفو تابالا فيرحتو تاوبنلا ىف ةفيخس تالاقم مملو لاق
 مث اهريغو ةفدنزلا نم رشي وأ رراظ ام هيا دنرا رفک ىأو : رصتخلا ىف یعناشا لوق قفانما هب رسفي امي قيدن ولا
 قلطأ نم ناكو سكع ريغ نم قفانم قيدنز لك لب قفانملاو قيدنزلا داحتا هم مزلب, ال انهو « لّدقلا هنع طقم بان
 ادحأ نأ ظفحي الف ةونا امأو « ةيدوملا وأ نئولا ةدابع نطببو مالسالا ربظإ قفانملا ة:سلاو باتکلا ىف هيلع
 : هنيب أس ام ىلد عقوام ىلع عم مل عفو نيذلا ىف ةلقلا فلخا دقو . مع هللاو ىوبنلا ديما ىف مالسالا ربظأ مهتم
 ربظأو روصتلا لود ف او رک مم » ىحضألا درع مو ف ىرسقلا دلاخ هعذف مرد نب دعا مالسإلا ردص ف رهتشاو

 نیا ذح و < كباب ن ومأملا مايأ ٤ جرخ م ۰ مر و میت نم ريكا ىدجملا هبا م لتقلاب مداب ان دقت موضع هل

 س ورا مرهو نيالا ىف لتقو لوجلا دالب ىلع بلغف ءارلا ديدشتو ةمجعملا م! ىرخلا ةففع فاك م نیدح و ئفم

 نبا كلذ خلبف ) لوق . ةفورم» خیراوتلا ف ممصصقو ةيبهرخلا مل لاقي عابنا هلو , هيلصف مصتعلا هب رفظ نأ ىلإ
 هللا لودر یہا ( هلوق . ىلع لبق نم ةرضبلا ىلع ًاريمأ ذئنح ناک ساع ناو« هاب نم مسا لغ فقآ مل ( سايع
 نم سارع نبا هم ام نوكي نأ لمتح اذهو اوبذمتال هلوقل رانا اب لتقأأ نع هيا ىأ ( هللا باذعب او فعال 6
 باك نم « هقا باذعب بذمبال باب د یف مدقت دقو , ةباحصلا ضعب نم هعمس نوكي نأ لمتح و « لر ینا
 نإ هيو ثيدحلا امهوةرحأف انالفو انالف متدجو نإ : لاقف کی هللا لوسر انثمب » ةريره ىنأ ثيد نم دابجلا
 ةصقىف دوءسم نا ند دواد وأ دادو« تردا حرشب قاعتب امو امبسا كانه تنیب و « هللا الإ امي بذعيال رانلا
 ليعامسا ةياود ىف ( ب هلا لوسد لوق مهتلتقاو ) هلق . « دانا بد الإ رانلاب بذعي نأ یفینیال هنأ د ىرخأ
 نب لیعاسا داز ( هولتناف هنيد لدب نم ) وق 5 « لات ی هللا لوسر ناف » نيمضوملا ىف دواد ىبأ دزع ةي نإ

 وهو «مأ » فذحم ینطقرادلا دنعو دواد یآ دنع اذنك « سابع نبا ما ځد : لاق ايلع كلذ خليف و هتياور ىف ةيلع

 ىذلا ثيدحلا ىف قأيسو ۽ هيف فالتخالا نايب مدقت اک هي رئال ىلا نآ یارو هب ضرتعأ اي ضرب 1 ةنأ لمتحم
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 « لاق اع اطر ۱46 ن رک, نأ لعت#و « رکا اف 2م 2 ردتلا دقنءاف هرهاظ ىلع ىهنأا لح هن وكلا 7 عج وتف

 هنأكو « ةياهتاا ىف هاك> اک بجنااو حدملا .ىنععي لاقت اا ځو ريسفت ف ليقام دحأ لع ءاب هيسلام ظفح ناو

 نم هلوقو « ىرهزألا هاکح ةئسحأ ام هحيو ىصلل كاوقک خالمتساو ةفأر عضوم ىف ىه : ليلخلا لرق نم هذغأ
 نم هنم ىئ سیو رهاظلا ماكحأ هيلع یرمت هناف رهاظا ىف كلذ هيلع تبشر لو نطابلا ىف هلدب نم هنم صفت ماع وه

 « دئرملاك ةديارملا لتق يلد ةب لدتساو « اذه دعب هارک الا بات ىف قاس ام ءاركالا عم نکل رهاظأ ىف هيد لدب

 رشابت مل اذإ ةياصآلا ةرفاكسلا ىلع یه دورها لحو ءاسنلا لق نع ىلا ثيدحا وكسمو ركذلاب ایفا هصخو

 «لئاقتل هذه تناكام » ةلوتقم ةاراا یار ال ءاسنلا لثف نع ىهنلا ثیدح قرط ضعإ ىف هلوةل لتفلا ال و لاتقا

 دق ربا ىوار نابع نبا نأب بةعلو فا واا مال ةيطرشلا نم نأب اضيأ اوجتحاو « ءاسنلا لتف نع یم مث

 دقو ۽ دحأ هيلع كلذ نو نورفاوتم ةب احصلاو تدیرا ةأما هال ىف ركب وأ لتفو « ةدئرملا لقت لاق

 ةدنرلا لتقىف اءوفم هلن جرخأو « نس> هجو نم ركب ىبأ رثأ ىنطزرادلا جرخأو « رذاملا نبا هلک كلذ جرخأ
 قرتسلال ةدئرااو نيدهاجلل ةهينغ نوکشف قرت ةيلصألا نأب رظنا ثيح نم ارجتحاو , فيعض هدب نکا

 دټرا لجر أ م هل لاق نملا ىلا هل.رآ اذ لر ینا نأ ذاعم یی دح ىف حقو دقو ..اباتق كرو الف ابف مغ الف مدنع

 برضا الاو تداع ناف امعداف مالسالا نع یتدنرا ةأاما اعار ,هقنع برضاف الاو داع ناف هعداق مالسالا نع

 دودحلا ىف ءاسنلاو لاجرلا كارتشا هديؤيو « هيأ ریصاا بجيف عارتلا عضوم ىف سا وهو ؛ نمح هدنسو ا ارقلع

 نع ىهنلا نم كلذ یتثتساذ تومي ىتح نصا مجد انزلا روص نمو , فذقلاو رخلا برشو ةقرسلاو ائزلا اهلك
 رف اك نيد لإ رفكن ند نم لقتنا نم لتق ىف ةيعفاشلا ضءإ هب و « ةدئرملا لتف ىثةسي كلذکف « ءاسنلا لتق

 مان لردرتلا ىف آل لدبملا ف ثيدحلا ىف م وهلا ناب ةيفنحلا شیپ باجأو الوأ ةيزجلاب هيلع هلأ رقي نم ناك ءاوس

 ىف لخدپ هنأف لأ ولو رفاكلا قاقافتا رهاظلا كورتم ومف ميلدنلا ريدقت لو « هيف مومعال قاطم وهف ليدبتلا
 « رفكللا نيد نع جرخي مل ىدوهبا رصنت ولف ةدحاو ةلم رفا ناب اضيأ اوجتحاو « ادارم سيلو را مربع
 لاق مالسالا وه ةقيقلا ىف نيدلا نال هريغ نیدب مالسالا نيد لدب نم دارملا نأ حضوف « یئولا وب ول اذكو
 مالسالا ريغ ختبي نمو ) ىلاعت هلو امأو , ىمدملا معزب وبف هادع امو € مالسالا هقا دنع نيذلا نا ) ىلاعت هلل
 نأ ىف رهاظ هنأب بيجأو « كلذ ىلع رقرال هنأ هنم ذوب : لاقف ةيمفاشلا ضب هب جتحا دقف ( هنم لبقي نلف انيد
 لوبقا مدع لب ةيزجلاب رقيال هنأ هنم لرقیال هن وك نم مزایال نكلا انملس ؛ كلذ ىلع رقبال مالسالا نع دترأ نم

 رقيال هنأ دافتساا نكسل اینا ىف ريرقتلا مدع هنم دافتسي لوبقلا مدع نأ انملس , ةرخالا ىف وه امت] نارسخلاو

 اناب كاسمالا ناكمإ عمم لسي نإ لقي هناف ةيزجلاب 4ا٥ ارقم ناكو ةيلع ناك ىذلا نبدا ىلا عجر ىف « هيلع

 نه رخآ هجو نم ىناربطلا هجرخآ دقف : هقراع ضمب ىف ءاجام مالسالاب هصرصخت ديؤيو ؛ هلئقن الو ةبم لبقنال
 ريف نم قيدنزلا لتق ىلع هب لدتساو « «2:ع اوب رضاف مالسالا نيد هنيد فااخ نم » هعفر نابع نبا نع ةه ركع
 لاتو اقاط» لورقلا ىلد مدن اک ىمفاشلا صأ دقو , مانتا ايلع نأ مدقت اک هقرط ضهب ىف ناب بةعتو « ةباتتسا
 ل هنم ررک-آ نا یرخالاو باس ال مهاد ناتراور افراح یبأو دجآ نو « دنراا پاتو (ک قیدنرلا باتكسي
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 هنا ليق لب هنع تبثي الو ةيمااكلا ها نم یزورلا قحا ىبأ نع یکحو « قحساو ثلا لوق وهو « هتب وت لبقل
 « الف الاو هنم لق امئات ءاج نإ كلام نع ىو ةيكملاملا دنع روپشاا وه لوالاو ةيوهار نب قحا نم فر رحت

 هجوآ ةيعفاشلا ةيقب نعو . یدادنبلا روص:ه وبأو یبارفسالا قحا وبأ ناذاتسالا هراتخاو  فسوم وبأ لاق هبو

 نأب حالصاا نبا ىتهأو ؛ ةيعادلا ريذ ةبوق لرقا و هنم لبقي الف ةيعادلا نيب لصفب ضماخو « ةروك لا بهاذلاک

 الا 2 ىلاعت هلوقب حنه نم لدتساو « لبي مو هق:ه برضب هان رداب داع ناف رزمب و هتب وت لقت بان اذإ قردن زلا

 غالنالا رپاخآ و هيلع علطا اذاف هسا ام ىتأ اع] داسفلا نآل هحالص ىلع علطيال قيدنرلا : لاقف (ارجلصأو اوبات نذلا

 ملارغك اودادزا مث اورذك مث اونمآ مث اورفک مث اونمآ نيذلا نإ إل ىلاعت هلوقب و ۰ هيلع ناکام لغ دزي مل هنع

 نا هجرخآ مف ساد نبأ هری ۴ كلذ ىل ع مهن“ تام نم دارملا نأب بءجأو ۰ ةالا 1 مهر فغيأ هللا نكي

 ول ةنالو فل أل نیقفانلا كلي ین لتفر مل اعاو لاق ء« فرصتال قيدنزلا ةبوت ناب كلا لدتسا و. هريغو متاح ىبأ

 مابا ارضا ىلامت هلوق ممي اتسا نم ةجح نمو « رخآ ین مهلتق امت] لئاق لوقي نأ نم وب الف هملعب مولتقل مراتق

 رمارممأا ىلو تب هقلاو رهاظلا ىلد ایندلا ماكحأ نأ ىل اومجا ماکو « لتفلا نم نصح ناءالا رابظإ نأ ىلع لدف ( ةنج
 كئاوأ : لات معا : لاق ؟ ىلصي سيلأ » لجد لتف ىف هراس یذال لاقو « هباق نم تقفش اله د ةماسا گو لاق دقو

 ىذلا لتف ىف نذأثا ال دما ولا نب دلاخ نأ دیعس ىلأ كيد- قرط ضعب یف نأ ابپرق یأیسو « مرانق نع تيم نألا

 « ساناا بولن نع بق.أ نأ ىموأ مل ىن] » علل لاقف هبلق ىف سیل ام هاا لوقي ل صم نم م لاقو ةمسقلا ركنا
 ةعبرأ لد لم:شثه وهو ٠ ىرغشالا یم وه ىبأ ثر دح یناثا ثيددحلا . ةريدك كلذ ىف ثيداحألاو 0 ملم ةجرخأ

 ىتأيسو اباد صرح نم عنمو ةرامالا بلط مذ ىناثلا « انه ام متأ ةرابطلا ىف مدقت دقو كاو لا لوألا : ماکحآ
 یزاغلا بات.كىف هنابپ مدقن دقو « اض,آ ذاعم لاسراو نولا ىلع یموم ىنأ ثءب ثلاثا ؛ ماك>ألا باتک ىف هطدب
 نبا وه( ی ) هل . انه دو مةلا وهو دنرا مث لسأ ىذلا ىدوهيأأ ةصق عبارلا  باوبأ ةثالثب فئاطلا ةورغ دعب

 وأ لاق ر هئسأا اذم ناطقلا یک نع دحا ةءاور ىف ( ىموم ىنأ نع ) هلوق ۰ نوي رص هلك دنسلاو نأطةأأ دعس

 طسوالا » ىف عفو دقو« اما ىلع ففأ مو هموق نم امه (نيبرعشآلا نم نالجر ىغمو) هلوق ٠ ۰ ی رمشالا موم

 ل دنعو « یمو» یآ مع نبا اه ر>آ نأ فیداا اذه ىف ةدرب ی نع ريمع نم لاا دہع قي رط نم « ىناربطلل

 فذح ةف اذگ ( لاس امهالك_ذ ) هلوق یگ ىفإ نم نالجر ةدو یب نع ةدرب ىبأ نب هلآ كوع نب دیزب قيرط نم

 ديزي قیرط نم ماك>آلا ف كلذ نایب ىئأيسو « لمعلا لأس » اهبف لاقف ةروكذملا هتباور ىف دحأ هنيبو « لوئسملا

 ىلد ان مآ و هچولا اذه رم ملساو « هلام رخالا لاقف ءهللا لوسر اي انآ اهدحأ لاقن , هظفاو هقا ديع نا

 ىلع انب نیمسال كانثج : لام هد داف م ةدرب ىبأ نع رخآ هجو نم ىتاسنلاو دحالو « هللا كالو ام ضعب

 قلطنا اولاقف نيد رمشالا نم سان ىناتأ د هيبأ ند ةد ىبآ نب ديعس قيرط نم امهدنعو « هلثم رخالا لاقف كلع

 نه اممم ناك هنأب حمو « كلم ىف انب نيمتستأ اولاقف . مبعم عسمقف , ةجاح انل ناف مب ها لوسر ىلإ انعم

 امهيأب ىوارلا نم كش ( سيق نب هقا دبع اي وأ ىموه ابأ اي لاقف ) هلوق . نينثالا ىلع عملا ةغيص قاطأو امبعبتي
 ناطقلا یی نع ايهالك ددسهو لبذح نب دحأ نع دواد وأ هركذ دقو « ةياورلا هذه ىف لوقلا ركذي لو , هیطاخ

 قحاب كثمب ىذلاو تال ( هلوق . ی نع متاح نب د نع لا هلامو « ی« و۰ ابآ اي لوقا امد لاقف هيف هدنسا

 هعرابلا جدا ۰ ۱۳ 6 ۲۰ م



 ذم
 ما و نیدن املأو نیدنرلا ةباتئسا باتك- ۸۸

 ددأ مل تاقو اولاق ام گی هنا لو سر ىلا ترذتءاف » سیمعلا ىبأ ةياور هب رسفي ( امبسفنأ قاب ىلع ىئاءاطأ ام

 ةياور ینو ؛ ىرازلا نم كش (ال وأ نا ) هلوق ٠ «!ءاج اذا لعا مل لاقق ١ ظفل قو « ینرذعو ىنقدصف « مهتجاحام

 حتفب « انلأس نمو نيمعلا ىبأ ةياور ىف ( هدارآ نم انلمع ىلع لمعتسنال ) هلو ٠ « هقاو انإ » لسم دنع ديزي

 هبلطإ نم اندنع عنوخآ نإ لاقف » ىرخأ ینو ءهيلع صرح ادحأ الو هلأس ادحأ » ديزي ةياور ىفو ماللا

 لغدأو «ةدرب 5 نع هيخأ نع دلاخ ىبأ نبا ليعامسا ةءاور نم دحأ هجرخأ « تام یح ءىش ىف مم نعتس م

 بصنلاب ( لبج نب ذاعم ) هلوق . ةنك ارم ةانثم مث ةزمبب ( هعبتأ مث ) هلوق ٠ الجد ةدرب ىبأ نيبو هنيب دواد ربآ

 ذاعمو « دیدشآو لصو ةزءهب هعيتاو خسنلا ضءب ىف عقوو . هجوت نأ دمب هب هقحلأ هنأ هرهاظو . هدمب هم يأ

 ثيدحلا ءارسعت الو ارسپ لانف نميلا ىلإ اذاعمو یسوم ابأ لب ىنلا ثعب » ظفلب ىزاغملا ىف مدقت نكمل عفرلاب

 « كلذب هجوتأا دنع امهاصوف هرج و ت لبق نكسا هترالو قیس دعب یوم ىبأ ىلإ اذاعم فاضأ هنأ لع لمعو

 امهنم الک نآ یزاغاا ىف مدقن ( هيلع مدة املن ) هلوق ۰ رخآ دعب دحاو امین الك یعو هنأ داراا نوک, نأ نکع و

 كام ىرخأ قو ؛ ادبع a ثدحأ هيحاص نه برق هضرأ یف راس اذا ناك اممم الك نأو « لفتسم لمع ىلع ناك

 سلج,ا هل ابشرف « ةداس و هل قلا » یعمو « اطاطسف برضف ١ یرخآ قو « یهو 3 ذاءم رازف ناروازن الم و

lleةداسولا ضرع ىف ىءعجطضاف د سابء نبا لرقب دارملا نأ امهنع ضاع هلن ايف لیصالاو یجابا رکذ دقو «  

 اک وهو « مئانلا سأر تحت لمميام ةداسولاب داراا امتإو « لطاب وأ فيعض اذه : لاقن ىوونلا هدرو ؛ شارفلا
 دمع ثب د> ق عقو دقو . همارکا ىف ةغلایم هت ةداسولا اومضو هدارک ) اودارأ نم نأ مدا تااکو لاق « لاق

 ىلع لخد هنا د رع نبا ثيدح قو « مايصلا ىف مدقت اک «ةداسو هل قاأف هيلع لخد هلل ىنلا نآ  ورع نب هللا

 نأ ةغللا بةك نم ءىث ىف را لولم هجرخأ « رسلجال تجام هل لاقن . ةداسو هل حراق عيام» نب هللا دبع

 نيب ةيلاح ةلج یه (غا لجو اذاف ) لوق ۰ ةداسولا ىلع ساجاف ىأ ( لذنا لاق ) هلوق . ةداو یمسپ شارفلا

 یباو لسم ةياور ق ءدو مث لاف ایدوہ ناک هلوقو « روكذملا لجرلا مسا ىل: فأ لو « باوجلاو ملا

 ليج ن ذامم مدق » لاقةدرب ىبأ نع لاله نب دیح نو بويأ قيراط نم دجالو . ءوسلا نيد هنيد حجار مت دواد

 نیرهش هبسحأ ذنم مالسالا ىلع هدیرت نحنو  دازو هلثم ركذأ اذه ام : لاقف هدنع لجو اذاف یسوم ىبأ ىلع

 ابآ ذاعم رارف « سائلا املمی نأ ايههرمأ لب ىذا نأ د ىمو٠ ىبأو ذاعم نع رخآ هجو نم ىناريطلا جرخأو

 مفي اه من و مورد مم مامن انب امنا سانلا بذعت تثعب وأ یخ اي : لاقف ديدحلاب قوم لجر هدنع اذاف یموم

 . ءاضق لتفپ یتح سلجأ ال ) هلوق ۰« دانل اب هقرحأ یتح حر1 ال قاب ادحم تعب ىذلاو : لافف « رفک مث لسأ هنا لاقف

 تارم ثالث مالکساا اذه ررک یآ (تارم ثالث ) هلِوَق . بصنا زوج و فوذع أدترم ريغ عفرلاب (هلوسرو هللا

 هلوقن اذه ىلع « سلچا ال : لوي ذاممو ساجا لو یموم وبأ لوقلا اررک امہنآ هتیاور ىف دواد وبأ نیب و

 مجد ند ناد هلوسرو هلا ءاضف هل وق دعب بوبأ ةءاور ف عقوو , ذاسم مالك ةمتنال ىرارلا مالك نم تام ثالث

 اوبرضق یتح دمفأ ال هقاو لاقن » بويأ ةياور ىف (لئقف هب صف ) هلوق ٠ « هولتفاف - هنید لدب لاق وأ  هنيد نع

 «ابيأ هحرطو هفتكف رانا هيف بحلأف بط# ین » امیا ترمثا یتا یناراطلا ةياور قو « هقذع برض) هقنع

 رانلاب بيذعتلا زاوج نايرب ناک ىمو٠ اأو اذامم نأ هنم ذر ؤو . دانا ىف ءاقاأ م هقند ب رض هنأب ملا نکو
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 ديزيو یج نب ةحلط قبر نم دواد وبأ جرخأو . هب ءادتفالا نم ابیهرتو هتئاها ىف ةغلابم رانلاب تملا قارحإو
 لزا ال لاقف و هسیفو ىدوريلا ةمق رک ذف « ذاعم ىل-ع مدق د لاق یعوم ىبأ نعةدرب یا نع امهالک هللا درع نا

 ةدرب ىبأ نع یایشاا تعا ىبأ قیرط نم هلو ٠ كلذ لبق بیتتسا دق ناکو : : اهدا لاق « لتقف لتقب ىت- یباد نم
 برضأ ینا هاعدف ذاهم ءاجو « اهنم ابيرق وأ لل نرشع ىبأف هاعدف مالسإلا ند دن را دق لجرب ىموم وبا ی و

 « ابيكا نع لیضف نا اذكو « ةباتاسالا ركذي ملف ةدرب ىبأ نع ريمع نب كلا دبع هاور : دواد وأ لاق « هقنو

 هو . هناتفسا امو هقنع برض یتح لزني لف : ةصقلا هذه ىف نعحرلا دبع نا ىن مماقا نه ىدوءسملا لاةو

 ریدتت ىلعو « ایضراعتال امنع ةنك املا تاباوراا و هذه نم ی وق یهو. هب اماسأ ًاذاعم نآل ةئبثملا ةياوزلا هضراعي

 ةب انقسا نم مدقت اب نکا نوكي اذاعم نال ةب اتما الب دنرلا لئقي لاق نمل هيف ةجح الف ىدوعسملا ةياور حیج ص

 ىف ( ليلا مايقا رك اذت مث) لوق ۰ . ةدت راا و دت رملا ةب ة امار الا یود اذاعم نآ اميرق ترکذ دقو ؛ یموم ىبأ

 قعقوو ذاعم وه ( اهدحآ لاز )هلوق ۰ .لء لا ةالص ف یا «نآر هل أرقت فيك لاقف د ةدرب ىبأ ن نب ديعس ةياور

 واو اءهنيب فاقو ءاغب ,هفرفثأو ین لحار ىلعو ادعاقو ا6 هژرفآ ینوم وبأ لاقت و ةدرب ىنأ نب دیعس ةيآور

 ماا: لات ؟ ذاعم اب تأ أرق' فيك 9 وأ لاقذ د ىرخأ ىف قو ۽ لاوجألا عیج ىف ةتءارف مزالا یا ةليقث

 یف ( یتموف ىف ا ام ىتمون ىف وجرأو ) هلق ۰ « ىل هقا بتنک ام أرفأف ىتجاح تیت دقو ۳ لبللا ل را

 مونااب هسفن عورت ىف رجالا وجرب ةنآ هلصاحو « یزاناا ىف ةثايب مدقت اک نيدضوملا ىف « بستحأو د ديعس ةياور

 نيب دليلا ةمسقو « دحاولا دلياا لع ن ريمأ ةيا وت : مدقن ام ريغ دئا وفا نم ث ثيدحلا فو. مایل دنع ظن أ نوکسل

 هیفو « ماکحالا باعك ىف هطب ىتآيس اک ان صيرحلا عنم و املع صرحملاو ةرامالا لاؤ ةهارک هيفو « نيريمأ

 بجو نم ىلد دما ةءاقإو هر ll راكنإ ىلإ ةردابملاو ؛ فيذلا مار کر و « ءاذعلاو ءامالار ناوخالا روازت

 امهنم ءىثا اليك وأ ةودنلا وأ ةبجاولا دصافمال لئاسو تراص اذإ ةينلاب اد رجوی تاحابملا ناو , هيلع

 ةادرا ىلإ اوبین امو ضئارفلا لوہق 'ىلأ نم لاق بيس - ۳
 هللا دبع نب هللا دیبع ىنربخأ بابش نبا نع ليقع نع تولا انثدح ريكسب نب ی اش - ۵

 : "ره لاق برعلا نم فك نم رکو ركب وأ فخم ساو هت بلا ىف ١ : لاق ةریره ابأ "نأ » ةيتع نبا
 ۽ هللا الإ 4 ال اولوقي یتح "سائلا لتافأ نأ ترا : را هلا لوسر لاق دقو سان لتاقت فیکر كب ابأ ا

 « هللا ىلع هباسحو هقحم "الا هتثنو هلام ۳ مع هللا الإ 40 ال لاق نف

 ول لاو ءلالا گو ةاكزلا ناف « :اکرلاو فاصلا نيب قرف نم ناتاقأل لاو : ركب وبأ لاق - ۰

 نأ تبأر نأ "الإ وهام او : هرم لاق . اممنم ىل: ممماتافل فا لو هر ىلا اهن اوناك اقا ینومنم

 « "قمل هنأ تفرمف « لاتقل ركب ىبأ ردص فا حرش دف
 « اهب لمعاو ةیچاولا ماک- لا مازتا نم عزها نم لتق ذاوج ىأ ( ضأارفاا لورق ىبأ نه لنت باب ) هلوق
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 ناف « لی الو ارق هنم تذعأ الذم ةاكزلا بوجوب رفأ ناف رظن ضلارفلا لوبق رم عنقما نه : بابا لاق

 ضا رف نم ةضإ رف حن» نهيق اندنع ألا : أطوملا ىف كلام لاق « عجرب نأ ىلإ لتوق لاتنا بصن هءانتما ىلا فاضأ

 فالخ ال اموجوب رقأ اذإ هدام : لاطب نبا لاق « هدام prie اةح ناك هنم اهذخأ نولساا علطتسإ 1 ىلاعت هللا

 ةيفان اوست امو هلوق ىف ءام» ىنامركلا لاق « نیدترلا مما مهیاع قاطأ ىأ ( ةدرلا لإ اوبسف امو ) هلوق . كلذ ف

 ثيدحلا قرا ضمب ىف دروام ىلإ كلذب راثآ و ةدرلا ىلإ موتب-ن و ىأ ةيردصم امآ ىل ربظي ىذلاو « لاق اذكح

 ناثوالا ةدايع ىلإ اوداع فاص : فانصا ةئالث ةدرلا لهأ ناك « هريغو ضامع یضاملا لاق ٠ هئيب أس ا هدروآ ىذلا

 ةماعلا لهأ ةليسم قدصف 2 یا توم ىلبق ةوبناا ىمدا اممم لك ناكو ىمنماا دومآلاو ةلرسم او هب فئصو

 نم ضءإ قبو لماقب هل ىنلا و لبق دوسالا لتقف « مربغ ةعاجو ءاعتص لمآ درسألا قدصو مث ريغ ةعامجو

 ديلولا نب دلا مماعو شيجلا ركب وبأ هيلا زل ةليسم امأو , ركب ىبأ ةفال ىف ر ىلا لامع مہاتاقف هب نمآ

 مو لب ینلا نمزب ةصاخ اهنأب اولوأتو ةاكزلا اودحج مهننكل مالسالا ىلع اورمتسا ثلاث فئصو . هولتقف

 تمسقنا : « لحنلاو لالا ١ ىف مز نب دمت وبأ لاقو « بابلا ثيدح ىف عقو اک اتق ىف ركب ايأ ربع رظان نيذلا

 ترقي ةفئاطو « روا هو هتايح ىف هيلع تناكام ىلد تيقب ةفئاط : ماسقأ ةعبرا ىلع أَي ىلا توه دم! برملا

 ةثل ائلا و « ىلوالا ةفئاطلا ىلإ ةبسنلاب لولق مونکل ريك مو ةاكرلا الإ عئارشلا ميقن اولق ملأ الإ ارا مالسالا ىلع

 ن٠ مواقي نم ةلربف لك ىف ناك هنأ الإ مهابق نم ةبسنلاب ليات مو حاجسو ةحيلط باصاک ةدرلاو رفکسل اپ تنلعأ

 ثوعبلا مجلا ركب وبأ جرخأف ةبلغلا نوكدت نا اوصبرتو ةثالثلا فئاوطاا نم ادحا عطا لف تفقوت ةفئاطو ء دترا

 حاجس اذکو مالسالا ىلا ةحياط داعو ةءاهلاب ةمماسم لتفو هولتفو دوسالا دالب ىلع اوملغ همم نهو زوريف ناكو

 نأ ( هلوق . دما هللو مالسالا نيد اوعجار دو عيجاو الا لولا لع ملف مالسالا ىلا دن را ناک نم بلاغ عجدو

 ةياور نم هنأ لع دنساا اذه ىرهزلا نع راك الا ءاور اذدكهو « ةريره ىبأ نعد مم ةياور ىف ( لاق ةرره ا

 نأ هريخأ ةريره ابأ نا بيلا نب ديعس نع ىرهزلا نع دیزب نب سوپ لاقو « ركب یآ نعو ره نع ةرب ره أ

 زمعالو ركب ابآ ركذي مو ةرب ره ىبأ دنسم نم هنأ ىلع هقاف ٹی دملا ,سانلا لناقآ نأ ترمأ» لاق لب هللا لوسر

 امهذل رعو ركب ىلأ ةرظان» رضحو زا ينلا نم ثيدحلا لدأ عح ةريره ايأ نأ ىلع لو وهو« دم چرا

 نب هالمآ قيرط نه ياس هجرخأف قرط نم ةطساو الب قب یببذا نع ةريره ىلأ نع ءاج هنأ هدیژپ و « یه اك

 نم ةعزخ نبا هجرخأو « ةريره ىبأ ند امهالك ناوكذ خاص ىبأ قرط نمو ؛ هيبأ نه بومی نب نمرلا دبع

 جرا كلام هاورو « هیذم نب مامه قيراط نم دحأ هجرخأو , هيبأ نع ديبع نب ريثك نب ديعس سبنعلا یا قيرط
 مياك ةرع بأ نب نءرلا دپ ةياور نم ناعالا باتک ىف هدنم نبا هركذو « جرعالا نع دانرلا نأ نع أطوملا

 قراطو راجو ناميإلا بانک ىف باتکلا لئاوأ ىف مدقت اک رع نبا اضيأ ال ىبنلا نع هاورو « ةريره ىبأ نع

 ةالصلا لثاوأ ىف مدق: اك یراخبلا دنع هلصأو سنا ثيدح نم ىذمرتلاو دواد وبأ جرخأو ٠ لسم ذنع ىعجشالا
 نآ نع سنأ نع » لاق نكمل هنع رخآ هجو نم ةعزغ نبا دنع وهو « سنأ نم رخآ هجو نم قارعا هجرخآ و

 و رچو سابع ناو دعس ز لمس ثر دح نو ینآرباعا هج رخآ و «دیشب نب نایعنلا ثیدح نم رازبا هج رخآ وع رگب

 نمرفکو) هلوق ۰ ىلاعت هللا ءاش نإ ةدئاز ةدناف نم مهتاياور ىفام رکا ذأسو « زر یبدح نم طسوالا قو لجبا
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 فک ركب نأ 3 هلوق : « برعلا ةماع دترا ر ها لوسر قوت ال د ةي رخ نا ناو سا ثر د ىف (برعلا نم رفك
 الا هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لقافا نأ ترمأ ) هلق . « برملا لتاقت نأ ديرتأ و سنا ثيدح ىف ( سانلا لتاقث
 « هلامو همد مرح هنود نم كيفي اع رفکو هللا دحو نم » ملم دنع قراط ةاور قو ؛ رنک الا هقاس اذنك ( هللا
 ادع ناو تلا الا هلا ال نأ اودمشی یتح د رع نبا ثيددح قو « روبجلا ةياورك هثردح نم ىناربطأا چاو
 دواد ىبأ دنع سنأ ثيدح قو « سينما یا تیدح ىف هوو فاکزا اوتؤيو « ةالصلا اوم.ةيو « هللا لوسر
 اولصب و « ابذ اوك ابو ,انتلبق اوليقتسا نآو لوسرو هدبع اد نآ و هلا الا هلا ال نأ اودرشا ىح د
 اونمویو « هلوسرو هدبع اد نأو تا الا هلا ال نأ اودوشي ینح » نجرلا دبع نب ءالملا ةاور قو « انئالص
 ةرخآ ینو اورفک مهئأ هاوأ ىف نال ضقانتم بابل ثيدح نأ ضفاررلا معز : یاط#ا لاق « هب تّدج ايو ف
 اد ؛ مهيرارذ یسو مهلاتق لحتسا فيكف نیلم !وناك ناف « ةاکزا اومدم مهمأ الإ مالسالا ىلع اوت مهنأ
 نب رقم اون مهنا ىلإ ةراشإ هباوج ىف ناف « ةاکزااو ةالصاا نيب ةقرفتلاب رمع ىلع جتحا فيكف !رافك اوناك
 « نائوالا ةدابع ىلإ اوهجر فنص , نيفئص اوناک ةدرلا ىلإ اوبسن نيذلا نأ كلذ نع باوجلاو : لاق . ةالصلاب
 كنالص نإ ماع لصو اهب میکرو مرمطآ ةقدص مهاومأ نم ذخ إل لام هلوق ١ ولرأتو ةاكرلا اومذم فئصو
 انکس هتالص نوکت فیکف مهاع ىلصي الو مرسال هریغ نال  هب صاع ةاكرلا عفد نأ اوهعزف < مه نکس
 ددرتال هنأ اک ؛ لوألا فنصلا لتق زاوج ىف ذدرتپ ال هلال ىناثلا فنصلا « سالا لتاقت د هلوقب رع دارآ الو < مل
 ىذلا ردقلا الإ ثيدحلا نم رهحتسی مل ةناكو : لاق ؛ یراصتاو دوهيلاو ناريالاو ناثوالا دابع نم مريغ لاتق ىف
 لاق ثیح ةمي رشا می مم ظفاب بوقمإ نب نمحرلا دیع هاور دقو « اعم ةاكزااو ةالصلا ىف هريغ ظفح دقو ؛ هراذ
 بصأو عنتءاف هيلا ىعدو مللي هب ءاج اه ًائيش دحج نم نأ كلذ ىضتقم ناف « هب تّمج ايو ف اونمؤيو ايف
 دصقي ل هوار نأكو « راصتءالا نم هلسد ال ةسمشاا تضرع او : لاق« رصا اذإ هلتقو هاتف بج هنأ لاتقلا

 ,ثيدحلا لصأب نیءماسلا ةفرعم ىلع دهدعاو رعو ركب ىبأ ةرظانم قابس دا را اعاو هبجو ىلع ثیدما قايس
 اوتویو ةالصلا اومیة تحد ثيدحلا ىف رمع دع ناک ول هال ءرظن باوجلا اذه قو : تان . اصخلم ىهتنا
 لاق «ةاكزلا ءاتیا و ةالصلا ماقاو نیتدامش) اب ظفلتاا نم لک كرت لاتفاا ةياغ نوک ىف ةيوسفلل محلاتف لکشتا ام « ةاكزلا
 باوچو ركب یآ ىلع روم جاجتسحاو « نيتدأمعلاب رقي ل نک كزب و لصإ 1 نم لاف ف صأ ردع نبا ثیدح : ضارع
 هب درا ركب وبأ همم ولو ركب ىبأ ىلع جت مل رع همم و ذا  ةاکز او ةالصلا ثيدحلا ىف اهمسإ مل اما ىلع لد ركب نآ

 تبث امیف مالسالا , هقحت » هلوق ىف ريمضلا ناك نإ : تاق . ب2 الا » هلوق مومعب جاجتحالا ىلإ جتح لو رع ىلع
 ةالصلا نيب قرف نم ناتانآل ) هلق . ةاكزلا دحج نم لانق ىلع ةباحصلا قفتا كلذلو « هلوانت مالالا قح نم هنأ
 عم اءئام وأ اد_ءاج ةاكزلا ركنأو ةالصلاب رفأ رم قرفلاب دارملاو « هفيفختو قرف دیددآ زوج ( ةاكرلاو
 نيرخآلا قح قو ةقبف دحج نم قح ىف وأ « نيفنصلا لمشیل رفکا ةصق) لوأ ىف قلطأ امتإو  فارعالا
 الف ؛ عوجرلا ىلإ ماعد نم مهلا زب لاتقلا اوبصن مهنال لبجلاب مرذعي لو قيدصلا ميلتاق امنإو « ابیلفت زا
 قبدصا همزاأف ةالصلا دحج نم لاق ىلع اقناوم ناك رع نا قايسلا رهاظ : ىرزاملا لاق . مناف اورصآ

eمنم لءلد ىلإ ريشي ( لاملا ق> ةاكزلا نا ( هلوق .ادحاو ادروم ةئدلاو باتكلا ىف امهدورول ةاكزلا ىف  



 مبااتثو نيدناعملاو نيدترالا ةباتتسا پاتک - ۸۸ ۳۷۸

 مل ناف ؛ هام مصع زمو هیت م ه١ ىلص نف .ةاک زلا لالا ق-و ةالصلا سفنلا قح نأ اهرکذ ىلا ةقرفتلا

 اذهو . لئرف كلذل برملا بما نإو < ارق هلام نم ةاک ربا تذخآ كزب مل نمو ةالصلا كرت ىلع لتوق لص

 لمتع هنکل « طابنتسالا اذه ىلا جاتحا امل « ةاك زلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو » ثيدحلا ىف عمس ناک ول هنأ حضوي

 «قانعلا ذخأ باب » ىف اهطبض مدقت ( اقانع قومنم ول هاو ) هلوق ٠ ىرظنلا ليلدلا اذهب رپظت-ا و همم نوكي نأ

 ىف ىراخملا هجرخأو « الاةع و لسم دنع ثبالا نع ةييثق ةياور ىف عقوو ' ةاك رلا باتک سو « ةقدصلا » قو

 ؛ مو یه موق لاةف ةظفللا هذه ف فاتخاو « اذک یتوعنم ول » لاقف ةظفللا هذبب ینکف ةبينق نع ماصتعالا باک

 ینمپ هللا دبعو « انه هيف هخيش ىنعي « ریکب نبا یل لاف » هداربا بقع «ماصتعالا » ىف هلوقب ىراخيلا راذآ كلذ لإو

 وهو « طرذأ ايدج قوءزم ولو ةديبع وبأ اهركذ ةياور ىف عقوو « حصأ رهو «افانع ١ شیلا نع اص نبا

 منغلا ةاكز ىف قاذعلا ذخأ ري نم كلذب جت>او ضايع لاق , نقذلاو كفلا ريغضلا طوذألاو « اةانعد ةياورلا نأ دب ژب

 قانعلاو : تلق , امن قانعلا ال لیلقتا ىف ةذلابم قانملا رکذ اما : لبقو « لاوفألا دحأ رهو الاخ اراک تناك اذا

 نيكنيف لولا ضعإ ىف امنامآ تناف ارافص تناك انآ دارا :ىوونلا لاق « رءلا دلو نم یا نونلاو ةلمهملا حتفب

 لاك رافساا تثدحو رابكسلا قمم تنام اذا ابف روضتيو « حیحصلا لع ءیث تاہم گلا نم قبب ولو تاپمالا لوع

 ین ةلياقلا لب الا ةاكز ىف یرم ةعذا و قانعلا ةيكسا املا ضءإ لاقو . راذصلا ىلعو اهتيقب ىلع رابك لع لوحلا

 «ةعذدج قاع ىدنعء ناف و ةيح الا ىف ةدرب ىبأ كثي د> یف نآ هدبژب و ‹ ةءذج تاک اذا اضيأ مندل قو« غلاب کز

 ىوودلا ىرجو . هجتم ىنع» الو ةظوفحم ةياورلا : مرق لاقو ٠ ةاكزاا باک ىف كلذ ىف ثحبلا مد دقو

 جرخلا داحتا عم ديعب وهو :تاق . الاقع ةرمو اقانع ةرم نيم اهلا هنأ لد لوحم وه : لاقف هتةيرط لع

 قاسكللا نع ىرزاملا هاکح هتةدص ىندي ماعلا اذه لامع هنم ذخا لاقي ماع ةقدص ىلع قلطي لاقعلا ليقو « ةصقلاو

 : رعاشلا لوب دیشآرسا ۳

 نيلاقع ورمع یعس دق ول فيكف ادنس ۱: كري ملف الاقع ىعس

 ٠ كلذ هيف ليقف تاقدصلا ىلع ایعاس هثمبي ةيواعم ةمع ناکو « نايفس ىبأ نب ةبتع نبا وه هيلا راشاا ورعو

 لاقملا : رب رضا يعمم نآ نعو « لرش ن رضالا نع هرحن و لب الا نم ةضارفلا هنأ بهو نا نع ضایع لقن و

 ضومت ناف اهنیمپ ةقدص نم لماما هذخأ ام لاقملا :دربملا لاقو . ارکلام نع لقع هنا ران و ماعز نم ةاكرلا ف ذغ قیام

 ةب دارلا نأو هتةيةح ىلع لاقعلا لح ىلا رثك الا بهذو . هيف ناکشا الف اذه ىلعو « ادقن ذخا ليق اهم ءىث نم

 ديبع وبأ لاق . ةقانلا لاةع لاقملا الاق بئذ ىبأ نب كلام نع ىدقاولا نع ضايع هلقث « ريمبلا هب لةم ىذلا لیلا

 . الاقع ةضيرف لك عم ذأ ناكف ةقدصلا ىلع ةلسم نب دمت 2 ینلا ثءإ دقو ؛ ريعبلا هب لقب امل مسا لاقعلا

 ةضإرغب لاقعلا رسف نه لوق :« ر رحتلا و ىف ىعيتلا نبا لاقو ؛ نيةةحلا نم ریثک اذه ىلا بهذ : ىوونلا لافو

 . ةئيفسلا لیحو ديدحلا ةضيب ىلع قراسلا نعل ثيدح ىف لبحلاو ةضيبلا لح نم ليوأ7 وحن وهو « فسعت ماعلا

 : لاف غلبأ نارك رقحآ قایسلا اذه ىف ناكام لکو : لاق نأ لا . « ةف را دج باب » ىف كلذ نايب مدقث دقو : تاق

 یرخالا ةياورلا ىف هلوق ةغلابملا هب دارملا نأ ىلع ليلدلاو : لاق « ریعما هب لقعيام لاقعلاب دارملا نأ حيحصلاو

 یالا حيحصلا ره اذهو : ىررثلا لاق  هتمیق ردق لاقلاب دارلاف اذه يلعف : لاق« ايدج » ىرخألا قو « قانع و
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 حجارلاو «دغإ هيو « ةراجتلا ضورع ىف :اکرلا فأ زاوج ىلع مر! هب جنحا : ضایع لاقو . هريغ ىغينيال

 ريدة: ىلع ةغلابم كلذ لاق هنأ وأ« هب لقعت ىلا ةضرر فأل امين ذخوب ام و هديب هبوجول ةاكرلا ىف ذخؤيال لاقعلا نأ

 ذاكرلاو ندءملا فو دقنلا ةاكحذ ىف لاقملا ةمیق ردف حصر : ىووالا لاقو ء و ىنا ىلإ هنودؤي | وناک ول نأ

 اعهبقو ةدحاو عنف ال اسم مدل یااک اذإ امن و ها رد عاملا ذغ اف نس یسچو ول او  راعفا ةاكزو تارشملا و

 لاق دقو . هذه طاغ وهو « ةذلابلل وه ام و روصتبال هنأ نظب هةفلا یامعب نم أريثك تبار دقو : لاق . لاق

 « مقلا لخآ نيك نم دنع ةسفن لبلا لعو « ةراجتلا ضورع نم ¿اك اذإ لاقعلا ةاكز ىلع مهضعب هلع : یا

 عم لاّملا ذخأ بحي هن] لاق نم لوق هاك كلذ نم روظأو : لاق « دقنلاو ضرملا نيب ريختب هن لوف ىفاشلو
 هب نره - لو 1إ وهو ءاراو فاقلا حتفب  نرق ىلإ دمعي نأ قدصتلا ةداع ن نم ناک د ةا نع ءاج اک ةضر رفلا

 !وناك الاقع یتومدم ول د رك -_ نآ لو ىف هريغ لاقو . یرهزلا نو ءاج اذكهو « لبالا درشآ الا نبريعب نيب

 هقا لور ىلإ ه ودوب اوناک اًديش اومنم یم مبنا هلضاحو . ةغل بلا ىلع هلح نع 2. « هللا لوسر ىلإ هن ودژب

 عیج نع ىنذي اذهو : لاق ٠ ريثكلا لیلقلا نيب هدحجر بجاولا عنم ىف قرف ال ذإ ابجاو اًديش اوعنم دف لق ولو تا
 ىلع هلح نا لماحلا : تلق . اباثه ىلإ دصقي هنأ قيدصل اب ناب الو « اهلا ممفلا قرسیال ىنلا تاليوأتلاو رداقتا

 ىلع هول كلذلت , روكذملا كلا ىف لخدیام سنج نم نوكي نأو دبال ماقلا اذه ىف هب لثمت ىذلا نأ ةملابملا

 یا ( قلا هنأ تفرمف لات ركب ىبأ ردص حرش دق هقا نأ تبار نأ الإ وهام هقارف ) هلو . لعأ هللاو ةغلاباا

 داهتجالا : نام الا بانک ىف مدام ريغ دئاوغاا نم ثيدحلا اه يفو . كلذ ىف هدلف هنأ ال هجاجتحا ةد نم هل ربظ

 عرصنلا كرتب ةرظانملا ىف بدآلاو« حجارلا ىلا عوجرلا و كلذ ىلع ةرظانلاو < لوصالا لا اهدرو « لذاونلا ىف

 ذثنیغ اهروبظ دعب دناع ولف « رظانلل ریظب سرا ىلإ ةجحلا ةماقإ ىف ذخالاو « فطاثلا ىلإ لودملاو ةئطختلاب

 دزب مل ولو هللاالإ هل ال لاق نم لتف عنم هيفو . هديك اتل ءىثلا ىلع فاحلا هيفو . هلاح بس ظالغالا قحتسي

 « ريت ىح هلق نع فکلا بحي لب ۰ ال حجارلا ؟ الم كلذ درج« ريصي له نکل كلذك وهو ءاهام

 «مالسالا قع الإ د هلوقب .انثتسالاب ةراشالا كلذ لو . همالساب كح مالسالا ماكحأ مزتلاو ةلاسرلاب دبش ناف

 ىلع بج مث همالساب كح هللا الإ هلإ ال لاق اذاف « ةينادحولاب رقيال ايون وأ اينو ناك اذإ رفاکسلا : یوفبلا لاق

 ةوبذلل ارکنم ةينادحولاب !رقم ناك نم امأو « مالسالا نيد فلاغ نيد لك نم أوو مالسالا ماكحأ عيمج لوبق

 لوقي نأ دب الف ةصاخ برعلا ىلإ ةیدمحا ةلاسرلا نأ دقتمي ناک ناف « هلا لوسر دع لوقي ىتح همالساب کعال ةناف

 هلوق یضتقمو « هدنتعا اس عجرب نأ جاتحيف مرع ةحابتساوأ بجاو دودج رفک ناك ناف قاخلا عيج ىلإ

 ربخ ىف درب , ملةنأ ی ءداف بایلا ثر دک لدتساو لافقلا حرص ةبو « در ماكحأ هي هلع یر مرتا jil « راج د

 لات اذک « ہا لوسر ىنا وأ تا لوسر ادع نأو هللا الإ هلإ ال اولو ةي ىتح سانلا لئاقأ نأ ترمأ و رابخالا نم

 ظفلب رع نبا ةياور نم امهنم لک نم نام الا بای ىف ملم و ىراخيلا سيح ىف ثيدحلاف ‹ ةميظع 2142 یهو

 ظفاتلا انه هلا الا هلا ال هلرقب دارلا نوكي نأ لمتعو « هللا لوسر ادع نأو هللا الا هلإ ال نأ اردبشي ىتح د

 ةاكرلا نأ ىلع ام لدتساو ی رخالا قرطلا ىف احرص امهدورو هديؤيو « كلذ ىلع الع تراص ام وکدا نیت دا ثل اب

 لما ىف سیل و« نام الاب بااطي ااو ةاكرلاب باب ال رفاكلاو رفاكدترملا نأب بقعتو « دئرملا نع طقمت ال



 مهااتق و نيدناعملاو نیدنرلا ةباتتسا باتك - ۸ ۸ ۱۳۸۰

 ىا ةم كلاب ةاكزلا اوعئمو مالسالا لصأب اوکس نيذلاو « ةاكرلا عنم نع لات هيف امئاو رکذ امل ةجح قيدصلا
 ملاومأ مفت له مجاع ةباغلا دعب مهيف ةياحصلا فاتخا دقو . ةجحلا ةماتإ لبق رفکل اب مواد کح ملاهوركذ
 ىف هنایب ىتأيس اک كلذ ىف رع هرظانو هب لمعو لوألا ركب وبآ ىأرف ؟ ةاغبااك ال وأ رافکلاک مرارذ یسآو
 ىف هيلع عامجالا رقتساو « كلذ ىلع هتفالخ ىف هريغ هقااوو ىناثاا ىلا بهذو ؛ یلامث هللا ءاش نا ماكحالا تاك

 الاو عجر ناف ءةجحلا هيلع تميقأو لتوق لاتقا بصآ ناف غوجرلاب بل اطیف ةهبشإ ضْئارفلا نم يش دحج نه قدح

 لاقو . فلاخلا ةردن نم دمف لوألا لوقلا ىلع رقئسا ةيك. الا نم خبصأ نا لاقرو ؛ ذءنيح رفاكلا ةلماعم لموع
 ولو هيف هدءاط بج ءیث ىلإ هيف صن ال سآ ىف هداهتجا هادآ اذا اما نا ةصقا هذه نم داغ: : ضايع ىضاقلا

 هداهتجا هسیلا هادا اع لمعلا هيلع بجو اک اع هفالخ دقتمملا دهتجلا كلذ راص ناف « هنالخ نیدهنجما ضءب دعا

 مث هفالخ هداقتعا عم ةاكرلا یعنام قح نم ىأر اف ركب ابآ عاطأ رمع نال « كلذ ىف هلرق یذلا ةفلاغع هل غوسقو
 جاجحالا ىف هيلع هبني ام اذهو ؛ مريغو ةباحصلا نرم هرهم لهأ هقفاوو هداهتجا هيلا هادآ اب هتفالخ ىف لمع

 نأ ثيدحلا ىف : ىباطخلا لقو . اهنم اذهو راكسنالا عناوم ءافتنا هب جاجتحالا ىف طرتشيف , ىتوكسلا عامجالاب
 نميف وه اء] فالخلا لعو . الا سفن ىف رفکلا «رسا ولو ةرهاظلا هماكسأ هيلع تيرجأ مالسالا ریظآ نم

 ماکحالا ءارجا ىف فالخ الف هرمأ لبج نم امآو ؟ ال وأ هنم لبقي له عوجرلا ریظأف دسافلا هدقتم» ىلع علطا
 هيلع ةرهاظلا

 ياع ماسلا : لوق وت « عرصي" مو لي یبلا بسب هاريغ وأ ئذلا ضرع اذإ سس - 6

 نب سن نب ديذ نب ماشه نع ةبدش نريخأ هللا دبع انربخأ نسلا وبأ لتاقم نب دم ایزو - ۰

 و هللا لو سر لاقف كيلع ”ماسلا : لاقف يلب للا لوسرپ ”ىدوبم رم : لوقي كللام نب سنأ ”تعمس و لاق كلام

 ءال : لاق ؟ هتن الأ لا لوسر اب: اولاق « كيلع ماسلا لاق ؟ لوقي ام نوردتأ لب هللا لودر لاقن . كيلعو

 « ركياعو : اولوقف باتكسلا لهأ کیاع اس اذإ

 : تلاق امنع هلا یضر ةشئاع نع » ةورع نع یره لا نع ًةنييع نبا نع مین وبأ اشو - ۷

 ةشئاعاي : لاق . ةنعالاو ماسلا مکیاع لب : تلق « كيلع "ماسلا : اولاقف ماگ یبلا ىلع دوهیلا نم طهر ”نذأتسا

 « کیلو "تلق : لاق ؟ اولاقام مسن مل وأ : تلق . هلك رمألا ىف یتفرا بم كوفر هللا نا

 رانيد نب هللا دبع انثدح الاق سنا نب كلامو ”نايفس نع ديعس نب یی انثدح ددسم اشم - ۸

 نولوقي امن كدحأ ىل اودس اذإ دوهیلا نآ : ب هللا لوسر لاق لوقي امهنع هللا یفر رع نبا تسس لاق »
 ۱ « كيلع : لقف « كيلع ماس

 یا ( ال ىنلا بسإ ) لوق . مالسالا ربظي نمو دهاملا یا ( هريغ وأ ىذلا ضرع اذا باب ) هلوق
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 الو ) ىلامآ هلوق ريسفت ىف هنارپ مدقت دقو « خرصتاا فال ضب رمثلا ناف دك أ « حرص. لو » هلوقو هصیقت و
 ,كيلع ماسلا ١ ینیهشکلا ةياور ىف ( مكيلع ماسلا وقت وع ) هلوق . ( ءاسنلا ةبامخ نم هب میرم امف ک ياع حانچ
 دارفالاب € كياع 1 ظفا ۴ سنآ شنا ل ف فات لو 3 باا ف ربع ناو ةا یزد £ حقو اذكو ) دارفالاب

 « بسلاب ضيرعت هيف سیل ظفللا اذه نأب ضرتعاو ؛ ناذتتسالا باک ىف امحرش عم ةثالثلا ثيداحالا یمدقتو

 هتفيقح ىف اظفا لوعتسي نأ وهو حاطصلا ضيرعتلا درب مو يرصتلا فا اعام ىلع ضيرعتأ نلطا هنأ باوجلاو
 نم دشآ حرجلا نال « ىلوآلا قيرطب ةجرتلا قباطي بابلا ردح : ديزملا نا لاقو . هدصقي رخآ ىنعم ىلا هب حولي
 الو محلا تيب مل هزل رظن هيفو . اصخام یمن ةلأسملا هذه ىف نيرف وكلا بهذم رات یراخبلا نأيكسف « بسلا

 قافتالا رذنلا نبا لقن دقو « كرت ىف ةحاصمال ثيح هلق ببال نأ فيلأتلا ةحاص كلذ لاق نم لتف هكرت نم مزلي
 نم نأ عامجالا باتک ىف ةيمناها ةمئأ دحا ىمرافلا ركب وبأ لنو , هلتف بجو احرص مقلب ىذلا بس نم نأ ىلد
 دحو لتقلا هفذق دح نآل لتقل هنع طقسب مل بات ولف , ءالملا قافتاب رفك حيرح فذق وه ا لر ىنلا بس
 لتفلا لوزب : ینالدیملا لاقو . مالسالاب لعقلا طقسيف بسا اب رفک : لاقف لاغقلا هفااغو . ةب وتلا, طة ال فذقلا
 . اسم ناك اذا هلتق بوجو ىف افالخ لعا ال : ىباطخلا لافف ضرع ناف ؛ امالا هفعضو « فذقلا دح بيو
 : كلام نع مسافلا نبا لاقف دوويااك ةمذلاو دبملا لهأ امف کر ينلا بس نمیف هالماا فاتخا : لاطب نبا لاقو
 ق هلثم قحساو دحأو یعفاشلاو ثيللا نع رذنلا نبا لقنو ٠ ةبانقسا يغب لتقف لسلا امأو « لي نأ الا لتي
 نعو . اهنم باتت ةدر یه : للا ىف كلامو یعازوالا نع مم نب ديلولا قیرط نمو « هو و ید وما قح
 مدا كلذ هنم عفو نم كرت ناك له فالو ضايع قحو . ةدر ىف الم ناك ناو رزو اذ ناک نآ نييفوكلا

 مهلع مقت مل ممنال فصقا هذه ىف دوهبلا لتقي مل اا هنأ ةيكلاما ضعب نع لقنو ؟ فيلأتلا ةحلصا وأ حيرصتلا
 مل هنا ليقو ٠ مولتق كرت ممتنسل اب هوولو هورپظی مل اا مهنا ليقو . هلعب مهیف ضقي مف هب | ورفأ الو كاذب ةئيبلا
 توملا ىأ « ميلعو د مهیلع درلا ىف لات كاذلو « هنم دب ال ىذلا توملاب ءاعدلا ىلع لب بسلا ىلع ممم كلذ لمح
 اذکو « ناذتتسالا ىف هيلا ةراشالا تمدقن و ضايع ىضاقلا كلذ ىلا راشأ « هپ ءاعدلل ىعم الف گل و ائياع لزات
 لوقلا ىلعو .٠ لءأ هللاو بسلا ف حيرصب سيلو نيدلا اول: نأ ءاعد وه ةمآسلا یمع زملاب « مأسلا , لاق نم
 ۰ لمأت لع ؟ هدبغ كاذب ضان له فی اما ةحاصأ كرف دداعم وأ ىذ نم كلذ هم حقو نم لثة پوچو

 نم هرودص امأو « ةدر ناكل لم نم ردص ول مالكلال اذه ناب هديأو بالا ثيدحي میام ال یراحطلا جتحاو
 دوعلاب الإ نقحت ۸ مءامد نأب بقعنو . قلي ىنلا مولتقي مل كلذلف هنم دشآ رفک.) نم هيلع م ىثلاف دوهلا
 ملي نأ الا همد ردمیف درع الب ارفاک ريصيف ضقتنيف دیعلا دمت مهتم هبس نف و ىلا نوبسي مه دوعلا ىف سیلو
 ءامد لح مدقتعم نم نال اولی مل السم اولذق وأ اوناك-ا هب نرذخاؤي ال هود, ام لك ناک ول هنأ هدیویر
 ولو سا ولو هب لتفی هنأ ليادب اصاصق للاب لتق اما ليق ناف . لتق ابلسم دحآ مهتم لتق ول كلذ عمو نیلساا
 لتفلا بوجو ناف بسلا امأو ٠ ردبي الف ىدآ قح قاعتي سما لتق نأ امهنيب قرفلا انلق . لتفپ مل لسا مث بس
 مل موكا وأ فيلأتلا ةحلصمل نايك اما دوها لتق كرم نأ ربظي یذلاو « مالسالا همدمف نردلا ق> لا حجر, ةب
 معآ هللاو « وا رهو امج ام وأ هب اونلعي

 ىرابلا مه ۰ ۱۲ ۲۰م
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 نع ما "حس ومف « هومداف هموق هب رو این الا نم این کم یبل ىلإ ظن ىنأك : لا دبع لاو »

 « نول عيال ماف ىوقل رفغا بر : لوقيو هپجو

 ةلءج نم هيف روک ذلا دومسم نا ثيذح راصف لاطب نبأ هفذحو , ةهجرت ريغب رثک الا اذ.ک ( باب ) هلوق

 م١۴ ىذآلا ىلع رصااب رومأم ب ىنلاو برح لهأ رافك موق ىف درو امئا هنأب ضرعا و « هليق ىذلا بابلا

 هيبذتلا مدقن نکل « ةلفتسم ةمجر“ ىف هلمج نم شک لا عينص حیجرت ىضتقي اذرف : تلق . هبر ىمأ لثتما كاذلف

 راشأ هنأ رپظب ینلاو « ةا لا ىف هب نامت نم هل دب الف هلبق ىذلا بابلا نم لصفلاک عفو كلذ لثم نأ لع

 ءاعدلاب هحرج ىتح هبرض ىذلا ذخاوب ملاذإ هنآل , فيلأتلا ةحاصا د وعلا لتف كرت نأب لوقلا حیچرت ىلا هدارباب

ا لوقلاب یذالا لع رص ناللف هل امدف داز و هاذآ ىلع ريص لب كلما هيلع
 ضي رعنا اب لا كرت هنم ذوب و « لو

 روكذملا صفحو « یزاغلا باتک نم دحأ ةورغ ىف روكذملا د وعسم نیا ثيذح حرش مدقن دقو « وا قيرطب

 نبا ىنعي « هللا دبع لاق م هلوقو . نويفوك هلك دسلاو ؛ لئاو وأ ةلس نا وه قيةشو « تامغ نبا وه دنسلا ىف

 نم اين کر هلوق ۰ « هللا دبع نع لئاو نآ نع شعلا نم عيكو قبرام نم لسم ةباور ىف عقوو « دومسم

ذه ءایین الا ثيداحأ نم لیئارسا یب رکذ ىف مد ( ءايبنآلا
 ةلسرم قیرط نم ب هيف تركذو دلا اذ كردحلا ا

شعالا ةياور نم ىل حقو مث « مالسلا هيلع احو روكذملا ینلا یک نم ب مسا نم اهدنس قو
 ىلإ امومضم هل دن- 

 بوق» ةياور نم « قشمد مجرات د نم مالسلا هيلع حوأ ةجرت ىف رك اع نبا هچرخآ بابلا ثيدج داب هتياور

 هيلع یعفب ىتح هموق هب رضا حوت ناكنإ د لاق ريمع نب ديبع نع دهاجي نع شعالا نع ىردشألا هللا ديع نبأ

 ثیدح و رک ذف قا ديد سد قیقث نع شل نع هبو « نولهیال مناف ىرق دها : لوقيف قيفي مث

 ىف مدقتو « هیاع درلا هجوو « هنع کساو كاملا ره ب ىثلا نا : یطرقلا لوق اضيأ كانم مدقت و , بابا

جواومدأ موق حافي فيكو الوأ لات ال ةنأ و دحآ موي هبجو ىف ةحارجلا نم ل هل حق هام نايب دحأ ةوزغ
 ه

 نبا نع لاو ىبأ نم مصاع ةياور نم دحأ دنع نأو « نوملم,ال مهناق یموقل رفغا ميللا » اضيأ لاق هناف « مهين

ةهسق دنع هيلع | وحدزا اذ ني:- موب كلذ وحن لاق ۳ ةنأ دوعسم
 (همجو نع مدلا حسك ومف ) هلو ۳ مالا 

 هنأ نایب دحآ ةورغ یف مد دقو « هنیبج نع » ثيدحلا اذه ىف سم دنع ش۶ا نع ریه نب هلل دبع ةياور یت

 دملا و اطوسبم كلذ ىف عقرام حرشو هتءابر تركو وال جش

 ماع هجا ةماقإ 55 نیدحالاو جراو لا ِلتق بسا -5

إ "دما موق "لی 41 ناكامو ( یادت نا لوقو
 ٠ } نوةتياع مه نيود ی ماده ذ

 ىلع اهولف رافکسلا ىف تازن تايآ ىلإ اوقلطنا ما : لاقو « هللا قاخ ارش مارب رم "نا ناکو

 نسسمزاا



 ۳۸۳ ۹۳۲ - ۱۹۳۰ تردا

 نب دی وس انثدح ةمشيخ انثح ”شمألا انت دح ىلأ انثدح ثايغ نب صفح نب ر# اشم - ۰

 ىلإ دعا هامسا نم 7 نل هللاوذ ردح 2 لا رلوسر نع کت لح اذإ : هع 421 یر إم لاق , ف

 : لوقي ب هللا لوز وس ىلإو ) ةعدخ "برطا “ناف یو یاب ايف af < اذاو ¢ هيلع بذک أ نأ نم

 مهناب[ زواجیال « ةيربلا لوق ريخ نم نولوقي « مالحالا ماش < نانسألا ثادحأ نام زا رخآ ىف موق جرخیم

 نأ احا م ف ناف ¢ مولتناف مومتبتآ امن ¢ زا نم مپسلا قار 3 نیا نم "هنوفرع 6 مرجان

 « ةمايقلا موب مهل

 نب دمع ىنربخأ لاف دیس نب یے تمم لاق باهولا "دبغ ايثدح یا نب دم شرم - ۱

 بیا ةتمعأ ةيرو تا نع الأسف ؟یردنا دیس آن  اهنأ اسب نب ءاطعو لس ىبأ نع هاربا

 نورقف "موق ام لقي و - ةمالا هذه ىف جر : لوةي 2 "فلا 0 ¢ ةيرو را م ىردأ ال : لاق

 ملا و نم ند "نوف رک ۳۳ مرجان وأ 55 مآ وج زراجال ناء رثلا نوهراپ ¢ مهتالص مم الص

 « ی مدلا نم اهب قلك له ةقوفلا ىف ىَراميَ ناصر ىلإ ملصن ىلإ همه ىلإ ارنا رظنّيف « ةيمرلا نم
 1 هوى او ۳

 نب ھا دبع نعد هي دح ها نأ رم یاد لاق بهو نبأ الح لاعاس س ی شی ۲

 « ةيمارلا نم مبسلا قور مالسالا نم نوق ري هب يننلا لاق : لاقف ةيرو حلا ركذ دقو رع
 كفي اموق لضيأ هللا ناك امو 2 ىلاعت هللا لوقو , ماع ةدحلا ةماقإ كوي نيذدللاو جراوخلا لد باب ( هلوق

 كلذب او نروءدقبم موق مو , ةفئاط ىأ ةجراخ عمج م جدا وا امآ 4 نوةثيام مه نيب یتح ماده ذأ

 اوجرخ ما ريبكسا حرشنا ف ینارا ہاکح امن ممعدب لصاو , نيلسملا راي ىلع مرجورخو ندا نص مهجور

 42 هاض را مهم صدق الو ماع ردقر و 4: هللا ىذر نام 212 ف رە هنأ اودقتعا ثوح هنو هللأ یضد "ىلع ىلع

 مدب ]ویلطب 1 جراوملا نأ مدنع عازن اف هناز رابخ الا لهأ هيلع قبطأ ام فال وهو « لاق اذک , مابا ةناطاوم را

 ضعب ةريس اورکنآ قارما لها ضدءإ سرآ كلذ لصأو ,هنم نوءربتيو ءايشأ هيلع نوركشي اوناكلب نانو

 ۱ وتاک مآ الإ 0 ةدايعلا و ةرالتلا ىف مداهتجا ةدشأ ءا رها مه لاو ناک و « كذب ناهع لغ ۱ وداع نام برانأ

 نامثع لتف الف « كلذ ريغو عوشخلاو دهرلا ىف نومطاقيو مه أرب نودیتسیو هثم دارملا ريغ ىلع نآرقلا نولوأتي

 ناك نيذلا لمجا لهأ نم 4:5 سم رفکو ىلع ةمامإ اودقتعاو همبات نمو نايثع رفك اردقتعاو ىلع عم اولنا5

 ىلع اوقفناف ةئسلا كل: تجح تن اكو ةدئاع ايقلف ايلع امیاب نأ دعب ةكم ىلإ اجر امهناف ريبرلاو ةحلط مهسا ر

 لسجلا ةعقو مهنيب تعقوف , مهیا جر اباع غلبف , كلذ ىلإ سانلا نودي ةرمعبلا ىلإ اوج رخو ناهثع ةلذق بلط
 تما اک یتا یه اما هذرف 6 ةعقولا نم فرصاا نآ ۳ ری زلا لتفو ةكرعملا ىف ةحاط لتقو ىلع رھا او ةروبدملا

 ٠ نا هيلا لسرأ ىلع ناكو كاذ ذا ماشلا ريمأ ناكو كلذ لثم يف ماشااب ةي واعم مات مث « يتافئالاب نايثع مدب بلطت



 ىلع سانلا ىوقأ هنأو هتلتق نم صاصتفالا ىلإ ةردابملا بيتو امولظم لتف ناهثع نأب لتعاف ماشا لهأ هل عيابي

 موكا و سانلا هيف لخد اف لخدا لوقب ىلعو ؛ كلذ دعب هل عبابي مث مهتم هنکع نأ ىلع نم سمتليو « كلذب بلطلا

 ىلإ ادصاق ماعلا لهأ ىف ةي وام جرف ماعلا لهأ لاتق ايلاط قارملا لهأ ىف ىلع جرخ ىمآلا لاط الف « قلاب مهيف كحأ ىلا

 اودانو حامرلا ىلع فساصملا !وءفرف اورسكتي نأ ماشا لهأ داكو « ارپشآ امهنيب برملا تمادف نيفصإ ايقنلاف « اتق

 ىلع عم ناك نم ريثك عج كرتف , ةيوامد عم وهو صاعلا نب ورع ةراشاب كلذ ناكو ىلاعت هقا بانك ىلا کوعدن

 ىلا نوءدي بات كمل! نم ابی مذ اوتو نيذلا ىلا رم ىلاعت هلوقب اوجت>ا و« ادت كلذ ببب لاتقلا ءارقلا اصوصخو

 مل نم ام مم١ رهو انم اکحو کنم اکح اوث اولاقف كلذ ىف ماشلا لهأ اولسارف الا (مهنيب حيل هللا بانک

 جرداوخ اوراص ىلا ةمئاطلا كلت كلذ ترک و كلذ ىلا همم نمو ىلع باجأف ؛ هوعاطأ هعم قلا اوأر نف لاتقل رشابب

 ةب راعم لد نينمؤملا ريمأ هيلع ینقام اذه : ماثلاو قارملا لمآ نيب ةموكحلا باک ةب واعم نيبو هيب "لع بتكو

 مث . اضيأ جراوخلا هيلع هركن اف كلذ ىلا ىلع باجأف . هيبأ مما و همسا اوبتکا اولاقو كلذ نم ماشاا لهأ عنتماف

 عجريو « قارعلاو ماشلا نيب طو ناكم ىف اهونیع ةدم دعب اممم نمو ناكحلا رضع نأ ىلع ناقب رفلا لصفنا

 مو جراوخلا هقرافف « ةفوكلا ىلا ىلع عجرو « ماشلا ىلا ةيوامم عجرف « كسلا عقي نأ ىلا مدالب ىلا ناركسملا

 ةلمباا حتفب ءارو رح هل لاقي اناكم اولزأو « فال آ ةت لوقو فالآ ةرش نم شك | اوناک لیقو فالآ ةينامث

 واولا دیدش و فاك حتفب ءاوکسا) نب هللا دبه مه ريبك ناكو ةيرورملا مهل لبق مث نمو « ةمومضم ىل والا نءارو

 عچرف مهرظانف سابم ن | ىلع مهلا لس رأف یمیهشلا ةثلثم اهدعب ةدحواا و ةمجمملا حتفب ثبذ و « ىركشيلا دلا عم

 نأ اوءاشأ مث « ناروكذملا مهاسيئد مهعم ةفوكسلا همم اولخدو هرعاطأف « ىلع مهلا جرخ مث همم مهنم ريثك

 : دجساا ب'اوج نم اودانتف « كلذ ركنأو بطغ الع كلذ غلبف ؛ همم اوعجر كلذلو ةموكحلا نم بات ايلع

 نء الو ؛ دجاسملا نم كمتمال نأ : ةثالت ائيلع ملا : مل لاقف « لطاب اهب دارم قح ةيلك : لاقف « هل الا كحال

 « نادااب اوممتجا نآ لا ءىث دعب اًديث اوجرخو . اداسف اوث دت : ام لات مؤدب الو « ءینآا نم مقزر

 اضيأ م اسار مث ءبوتيو ميكحتلاب هاضرل رفكلاب هسفن ىلع دیشب یتح عانتمالا ىلع اور ءأف عوجرلا ىف مهاسارف

 لعفلا ىلإ اولقتناو « هلمأو هلامو همد حایو رفکی ممدقتم» دقتميال نم نأ ىلع ارممتجا مت « هلوسر لتق !اوداراف

 ضمب ىلع ىلعل ًاما و ناکو ترآلا نب باب نب هقا دبع مب صو « نیلساا نم مج زاتجا نم اولتفف سانلا اوضرعتساف

 ناك ىذلا شيجلا ىف مهیا حرف اياع خلبف « دلو ند هت رس نام اورقبو هول زق لءاح یهو ةي*رس هعمو دالباا كل

 « ةرشملا وحن الإ هعم نم لاق الو ةرشعلا نود الا مهنم جنب ملو ؛ ناررهلاب مب عقوأف . ماشلا ىلإ جورخلل هایم

 منم ناك ىت> ىلع ةفالخ ىف نيفتنع اوناكنف مهيأ ار ىلا لام نه مهنم ق. نه ىلإ منا مث م مآ لوا صخام اذہف

 تراث ةيواعمو نسملا حلص عقر ال مث « حبصلا ةالص ىف ىلع لخد نأ دمب ابلع لثة ىذلا مجام نب نحرلا دبع

 ىلع هلا ديبع هاو دايز ةرامإ ىف نيءمقنم اوناك مث ةلیجنلا هل لاقي ناكمي ماشلا رکسع مچ عن وأف ةفئاط موم

 تام الف « لیوط سب>و لتق نيب مداب أف ةعاع مهنم هنباو دايز رفظو «دیز هدلوو ةيواءم ةدم لوط قارعلا

 یمداف ناوم راث ماشلا لها ضوب الإ رام ءالا لمآ هعاطآ و ريبزلا نب هللا دبع ةفالخلا ىلوو قارتفالا عقوو دیزب

 ياع نب ةدحت حم ةماعلاب و « قرزالا نب عفان عم قارملاب دثنیح جرار ا مظف « ره: ىلإ ماشا عيمج يلع بلغو ةفالخلا



 ۳۸۵ ۹۲۷ ۰1۱۳۰ ثيدحلا
 م ءالبلا مظعو « مدقنعم دقنعا ولو رفاک ورف نیلا براحو جرخ مل نم نآ جراوخلا دقتعم ىلع ةدجن دازو
 لاح ىف ضا اجلا ىلع ةالصلا اوج وآ و طبالا نم قراسلا دب اوءطذو نصحما مجر اولطب اف داما مدقتمم ىفاوعسوتو
 5 ةريك بکست را دم ارداق نكي م ناو 0 ارداق ناک نا ركنا نع یاد فورما سالا كرت نم اورفکو امدح

 نمیف اوکشفو اقلطم مل ضرعنلا نعو ةمذلا لمآ لاومآ نع اوفکو « رفاكلا کج مدع ةريبكسأ بك ص كحو
 مم الوأ وغاب نم مو « مرتم ةوعد ريغب اةااطم كلذ لعفي نم مف « بونلاو ىسااو لتقلاب مالسالا ىلا بسأي
 , معج لاقتو مهب رفظ ىتح مهو اطف لانق ىلع ةرفص ىف أ نب بالا ما نأ ىلإ ديزي مهب ءالبلا لزب ملو « كتفي
 ىف فذص دقو .برذملا مد ةفئاط تلخدو « ةيسارملا ةلردلا ردصو ةي ومالا ةلودلا لوط ىف اياقب منم لزب مل مث
 ىف یراعا هم اک یح نر طول همساو ءاف امدمإ نون حتف و ةمجعملا نگو ملا ركب فن وأ مثرابخأ
 حیحصاا جراع ىراخبلا خویش دحآ ىرهوجلا ةمادق نب دمو ءابانك ىدع نب مثيحلا انمي أ مرارخأ ىف فذصو هخرات
 لاق « هلبق نب روکنا فالخ دين اسأ ریغب نکا « لءاكلا » هباتک ىف دریملا سابعلا وبأ مدابخأ عمجو « ادیب ابانک
 ىضر نم لکو نیفص و لمخا باتو مع و نام نآ معذب اههرحأ نافنص جداوا : فرملا نب رک وأ ىذاقلا
 لوألا فاما لب : هريذ لاقو . ادبآ رانا ىف دل“ رذاك وبف ةديبك ینا نم لك نأ معزي رخآلاو , رافک مكحتلاب
 : مزح نبأ لاقو ٠ میز, هولعأ این اوبنذآ مهتوك كا وأ ريفک ىلع ,۸ لماحلا نال یناثلا فنصا نع عرفم
 بكست رك ورف ةديغم ىلع نمدأ نمو « رانا ريذب بذع ةريذص ىتأ نم نأ ىلا جراوخلا نه صاع نب ةدجم بهذ
 بجاولا : لاقو سلا تاول ما ركن أف دسافلا ۵دفتعم ىف الغ نم مهم نأ رکذو « رانلا ىف ديلختلا ىف ةريبكلا
 نأ ركسأأ نم میو ٠ تخالاو خالا تن. و نبالا تنب حاکف زوج نم مونمو ؛ ىثعأ!! ةالصو اد! اب فالص
 وبأ لاتو ؛ هباقب رفاكملا دعا ولو هللا دبع نمؤم ربف هللا ال] هل ال لاف نم نأو ۽ نآرفا نم فسوب ةروس نوكت
 نوروک ذلا ةالفلا الاح مژرسآ مزح نبا لاقو « ةنرذ نورثع جرارخلا قرف ةدع : تالاقملا ق ىدادغيلا روصنم
 جراوخلا لاح لصأ نم هنركذ ام, ثدرو دقو برغملاب ةيقإ مهم تيقب دقو ؛ ةيضايإلا قحلا لهأ لوق ىلإ معرفأو
 ال : لاق یرهرلا نع امهالك شوب قيرط نه ىربظاا هجرخأو رمعم نع قازرلا دع هج رخآ ام اهنم : دايج رابخأ
 لآ نأ ىلإ كلذ مادلا لهأ باه مهوباغي نأ قارعلا لهأ داك نيد صاعلا نب وره ةروشع فحاصاا ماشلا لهأ رش
 ٠ ءىش ريغ نع اةرتفاو لدنجلا ةمودب لبقملا ماعلا ف ناكمحلا عمتجا نأ ىلإ « لب ىلإ لکم جرو « ميكحتلا ىلإ مالا
 عقو أ : لاق نذر ىنأ قیرط نم ةيبش نا نا جرخأو . هالا مح ال اولاقو اياء ةيرورحلا تفاح ارعچد الف
 الف , مرظانف قماپع نب هللا بع ید مل ثعبف ءارورحب جدا وخلا تارتعا ةفوكللا لإ ىلع حجرو ميكحتلاب اضرلا
 كلذ ركنأو باغ , مکعتلاب كاضرا رفكلاب مل تررفآ كنأ نوئدحتی مهنا : لاقف ىلع ىلإ لجد ءاج اوجد
 هللا دېم ناوربنل اب | ومهتجا نيذلا ذئاي> مم-وءر نأ رخآ جو نمر . هل الإ كح ال دجسملا بنارج نم اودانتف
 « بهو نب هللا دبع ريمأت ىلع اوقفتاف « ىدمسلا ريهز نن صوقرحو اطا نصح نب ديزو یسارلا بهو نا
 هريغا امین ءطيسولا » ىف یلازفلا لةو ۰ یلاعت هقا ءاش نا نافلا باتک ىف دعب هيلا ت رشآ ام دینا ۔آ نم ریثک قأيسو
 « لوألا یمفارلا حجرو « بلا لهأ حک هنأ ىتاثلاو « ةدرلا لمآ كحك نا اهدحا : نابجو جراوخلا مكح ىف
 كالا باط ىف جرخ نم قاثاو « هركذ مدقت نم انهدحأ : نيو ىلع مهنا یجراخ لک ىف ادرطم 48 ىذلا سیا و



 مہا انفو نيدناعملاو نیدنراا ةباتأسا پاتک - ۸۸ ۲۸۹

 ةنسلاب ماع كرتو ةالولا روج لجأ نم نيدلل ابضغ اوجرخ مش : اضیآ نيم ىلع مو ٠ هدقتمم ىلا ءاعدلل ال

 مقو « جاجا لد اوجرخ نيذلا ءارقلاو ةرلا ىف ةنيدلا لهأو ىلع نب نسحلا مهنمو ؛ قح لهآ ءالؤبف ةيوبنلا

 قرفوتاا هللاب و نتفلا باتک ىف مهكح نايب یأیسو . ةاغيلا موال مأ ةبش مهف تناك ءاوس طقف كلا باطا اوجرخ

 نب ريكب قیرط نم راثألا بيذهت نم ىلع دئسم یت ىربطلا هلصر ( حلا هللا قلخ رارش مارب رع نا ناکو ) هلوق

 اوقلطنا « هللا قاخ رارش مارب ناك: لاق ؟ةيرورحلا ىف رع نب ىأر ناكف يك امفان لأس هنأ جشالا نب هللا دبع

 ن» ملسم داع عوفرملا حيحصلا ثيدحلا ق تبث دقو « جیم هدنسو : تاق ۰ نيئمؤملا ىف اهولمل رافکلا تابآ ىلا

 دنعو « هلم اموفم سا نع دج دذا نجأ كلعو « ةةيللاو قافا رارث مثد جراوخلا فصو یف رذ ىفأ ثب لح

 ممانقب یتمآ رارش م : لاقف جرارغلا لب هللا لوسد رکذ و تلاق ةشئاع نع قورسم نع یعشلا قيراط نم راربلا

 ةقيلخلاو قالا ريخ میانی ةقيلحلاو قاخلا رش مث اعوفرم هجولا اذه نم ىتاربطلا دنعو نسح هدنسو « ىتمأ رايخ

 ضبآ نهد لس دنع ىلع نع عفار یا ن هللا دید ةياور قو. ةب لا رش م و دحأ كاع يهدم یا تیدح قو

 «ضرالا م ملقأو ءام.ا ممناظا یلتق رش » یناربطا دنع هيبأ نغ ىنفي بابخ نب هللا دبع ثيدح قو « هيلا هللا قاخ

 قاخا رشد جراوخلا رکذ ق اعوام ةزرب ىبأ ثيدح نم ةبيش ىبأ نباو دجآ دعو < هو ةمامأ ىبأ كثردح قو

 دؤوب ام اذهو « قلخلا رش مث د ةربره ىبأ نع قحسا نب ريع قورط نم ةبيش ىبأ نبا دنعو « اثالث اهوقر ةةياخلاو

 (ةءثيخ انثدح) هلق . لع ثيدح لوألا ثيدحلا : ثيداجأ ةئالث بابلا ف ىراخبلا ركذ مم ۰ مرفكي لاق نم لوق

 ةدحوملا نوكسو ةلءبملا حتفب ةريس ىفأ نب نحرلا دبع نبا وه ةنک اس ةيناتحت امهْنب ةثلثلاو ةمجعملا ءاخلا حتفب

 هجرخأ دارفالاب ینثدح دنا اذرب صفح نب رع نع رج نب لوس ةياور ىف عقوو  ةبح هدجلو هبال « نما

 شلو ن یهو عيكو ةياور نم لسم هجرخأ دقف < ثايغ نب صفح الا هيف ثيدحتلاب حرم لو میم وبأ

 دنع وهو ؛ ىروألا نایقس ةءاور نم نآرقلا لئاضفو ةوبناا تامالع ىف مدقتو « ةي وام یو ريرجو ىروثلاو

 نم اضيأ ىربطلا دنعو ؛ ديبع ن ىلعي ةياور نم ةناوع یا دنءو , ای یروما ةياور نم ىتاسنلاو دواد ىلا

 داز سنوي نب ىميع نأ لرعاسالا رکذو « ةئمزعلاو شءعالا نع ميك ماشد ن دو ىلهرلا ید نب یی اور

 ورمع رکذ ملم دنع ىنيع ةياور ىف رآ مل: تلق . ةمثيخ نم ةرم نب ورع ىنادح شالا نع لاقف الجر هيف

 نب ديوس ) هلوق . شعالا ثر دح ىف ناذملا وه ةيراعم 3 نال دیناسالا لصتم ىف ديزملا نم وهو ةرم نا

 لئاضف رخاوآ ىف كلذ نايب مدقن و , ةبءع هل نا ليق دقو « نيمباتلا رابك نم مرضخ ءافلاو ةمجعملا حتفب ( ةلفغ

 رخآ ىف یم دقو « هب قطني نأ ىلوآلاو طخا ىف ريثك و هو «لاق و فذح لع ره ( لع لاق ) هلوق 5 نآرقلا

 « ىلع نع هجولا اذه نم ىناسنلا دنعو « ىلغ لاق » لاق دندلا اذ شمهالا نع ىروثلا ةياود نم نآرقا لئاضف

 دحأ دنع الو ةتسلا بتكملا ىف هلامو : تلق . اذه الا عوفرم ىلع نع ةلفغ نب ديوسا حصإ مل : ىنطقرادلا لاق

 نإ یح نم دا قا راط نه هجرخأ «لبج ىبأ تاب ىلع باعخ د لاف هنع یا قيراط نم كردتسملا ىف هلو « هريغ

 ف (کنئد اذا ) هلوق ۰ « ید ند » هيف لای مل لرم هننکسا « ديج هدزسو « یمشاا نع ايركذ نع ةدئاذ ىبأ

 رهلاب رج ىلع ناك د لاق ةلاغ نب ديوس نع هد سماع ثيدحلا لوأف مالک-ا اذا باس یاد نب يڪ ةءاود

 ید ناكو ؛ حا ی هح اذا لاو اه لوقت لازم ني .هژاا رپ ,آ ا ili) و لورو نا قاص : لوغرف ایقاسا اپ و



 YAY ۹۳۲ - 1٩۳۰ ثيدحلا

 ةصق نأ ا ونظر نأ ةنئاكلا هذه ف ىثغ « ارثأ كلذ ق هدنم نأ مو مآ هل عقو اذاو « كلذ لوقي ةيراحلا لاح ىف

 الو ىنكي ال یھب ینلا نع ثدح اذإ هنأ ملل نيبو . احيرص اصن همآ ىف هدنع نأ حضوأف ليبقلا كلذ نم ةيدثلا ىذ

 « ةعدخ برا » هلوقب لدتا كلذلو « هب را نم كلذب عدخيا كلذ لمف هنع ثدح مل اذاو ء ىروي الو ضرعي

 امهتياود ىف یروثاو ةبوام» وبأ داز ( .امساا نم ) هلوق . طتسأ ىأ ةمجمملا ءاخلا ركب ( رخأ نا هتلاوف ) هلوق

 ةياور ىف عقوو ٠ امهظفل لسم قسإ مو ةربنلا تامالع ف فنصلا تطقسو « امهم دحا هچرخآ « شرالا ىلا »

 یف ( گنی و ىنيي اعف ) لوق ٠ « قیحس ناكم ىف یرلا ىف ىوهت وأ ديطلا ینفطختف ءامسلا نم رخآ » ىسبع نب ی
 رهخآا باما داع ىلع اف مق » ىلع نع بهو نب ديز نع شمعألا ةياور قو « ىمفأ نع د یو نب ی اور

 هذه نم داغتساو « كلذ ريغ ىف ثدحأ ىف واتس امو هب اود 2 هلآ لوسر نع کشدحا یومتعتام : لاقف

 نب يح ةياور ىف ( ةءدخ برجل ا ناف ) لوق . اضيأ بب لاو كلذب ىلع هيف ثدح ىذلا تقولا ةفرعم ةياورلا

 طبط مدقتو « عوفر ثيدح « ةددخ برملا و ىنعأ اذه نأ دابجلا باعک ىف مدة دقو « ةعدخ برطا امئاف , ىع

 داع ةزرب ىبأ ثيدح قو ةياورلا هذه یف عقو اذک ( نامزلا رخآ ىف موف جرخیس ) هلوق . !هانعمو كانه هءدخ

 مهنأ هاضتقم ناف « هدم) بابلا یف روكذملا ديعس ىبأ ثيدح فا اع دق اذهو « موق نامزلا رخآ ىف جرم » یاسنا

 ةباحصاا نامز دارملا نأب نیما نبا باجأو « مثمأ ىف ةدراولا ثيداحالا رثكأ اذکو « ىلع ةفالخ ىف اوجرخ

 نک٤ و « ةنس نيتس نم مک أب كلذ لق اوجرخ دق مو ةئاملا نمأر ىلع ناك ةب اصلا نامز رخآ نآل « رظن هو

 هريغو نابح نبا حيو نئسلا ىف جرخلا ةنیفس ثيدح ىف ناف «ةربنلا ةفالخ نامز نامزلا رخآب دارملا نأب حملا

 ىلع ةفالع رخا را قنا و راب مرا و جرا وخلا ةص] تناكو « اكلم ریصآ مث لس نوال ىدعب ةنالخلا د اعوفيم

 ثدح عج HW ep ) ثادوأ ( هلوق . نيتنس وحاب نيثالثلا نردب 2 ىنلا دعب نيرثعو نام ةئس

 هلوأ ماهل ثادح ىدخرمااو ىلمتسلل انه عقوو « تاياورلا ثك أ ىف اذکه ندلا ريغصاا وه ثدحلاو نیتحتفب

 ثيل عج ثادح نيالا نبا لاق ء ثذح حج وأ نءمأأ ثبدح عج بایش هانعم « علاطاا » ىف لات « لادلا دیدشآو

 ىف مدقن و « رابتعالا اذب ریذهلا لع قاطي و ءىش لک ند ديدجلا ثیدااو « ريبك عج رايكو مرک ع مج مارك لثم

 ىف مدقتو , ةياهلا ىف هلاق نوثدحتي را دارملاو « سايق ريغ ىلع عج كانه هنكسل ظفللا اذه لثم ثادح ريسفتلا

 « رمعلا ةب دارااو نس عمج نانسالاو « هرب رةق مدقت اک ثيدح عج وهو هاف نزوب ءا؛دح ظفاب ةوبنلا تامالع

 . ةئيدد موقع نأ ىنعملاو « لقملا ةب دارملاو هلوأ رسکب لح عج ( مالحالا ءامف- ) هلوق . بابش مهنا دارملاو
 مو : تلق . لةماا ةوقو براجتلا ةرثكو نسلا لاك دنع نوکست ةريصبلا ةوقو تبثنلا نأ هنم دافسإ : ىووألا لات

 نم نولوةي ) هلوق . ةفصأأ هذهب اوناك ءالؤه نوک ص وصخ نمال ةداءلاب مولع» اذه ناف هنم ذغالا هجو ىل ربظإ

 ريخ لوق نم دارملا ناو بولقم هنا لاق نم لوق نآرقلا لئاضت رخآ ىفو ةوبنلا تامالع ىف مدة: ( ةيربأا لوق ريخ

 كلذ فالخ ىلع هنظاب و رهاظلا ىف نسحلا لوقلا دارا و هرهاظ ىلع نوكي نأ لمتحم و : تلف . نآرقلا وهو ةيربلا

 انجرخ د لاق ىربطلا دنع دايز نب قراط ةياور ىف عقو دقو . یأیس اک ىلع باوج ىف هت الا كحال ملرقك
 ديعس ىلأ نع سنأ تبد> قو < میفوا- زواجت ال قالا ةلک ن وملك دی موق جرخم  هيفو ثيدحلا ركذف  ىلد عم

 قو دحآ دئعو ريع نب هللا دبع ثید> ىفهو#و « لعفا نواب إو لوقإ نو:-< » یارطاو دواد ىفأ دنع



 ميل اتقو نیدن اعلاو ني دنرلا ةب اتتا باتك - ۸۸ ۳۸۸

 ةياور ىف ( مرجان ماعا زراممال ) هلوق ٠ هتاح ىلإ راشأو اذه زرابال قلا نولرقب ىلع نع لسم ثيدح

 موعلبلاو موقلحلا یو ةرو ق نزوب ةرجنح عج مهلا مث نوئلاو ةلمهملا ءاحلاب رچانلاو « زرميال » ىومشكلا

 نع بهو نب ديز ةياور نم لسم ةياور ىف عقوو « مفلا لی ۷۶ «یرلا فرط وهو سفنلا ىرج ىلع قاطي هلكو

 مابا زواجال» رذ ىبأ ثيدح ىف هلو « ةالملا ىلع ناعالا قلطأ هنانکف « مهيقارت مهتالص زواجتال » ىلع

 نولوتي د ملم داع ىلد نع عئار ىبأ نب هلأ دمبع اور ىفو « باقل اب ال قطنلاب نوئموب منا داراا و « میمیقالح

 هلوق ۰ دی. - ىبأ تیدح ىف ةينالا ةزواحلا يغ ةرراجلا هىلهو « هل ىلا راغأو ممد اذه زواج ال مة سل اپ قحلا

 اذکو « مالسالا نم نوقرعإ ١» ىرامااو ىئاسنلا دنع ةلفغ نب فب وس نع قا بأ ةياور ىف ( نردلا نم نوقرم )

 نا یا دنعو ىربطاا ىف ةركب ىبأ ثددحو , اهلا راشاا بهو نب ديز ةياور قو « بابلا ىف رع نبا ثيدح ىف

 ةراشالا تم دقن اك ةغاطلاب انه نيدلا رسا نم ىلع بقعت هيفو « قلا نم نوقرع » ىلع نع دايز نب قراط ةياور

 ىذلا ءىثلا ىأ ةيناتدالا دردشآو ميلا رمكو ءارلا حتفب ( ةيمرلا نم مهسلا قرع اك ) هلق . ةوبنلا تامالع ىف هيلا

 مرتیا انیآن) هلوق ۰ هدعب ىذلا بابلا ف یایسو « یمارلا اهامر اذإ شحولا نم ةدررطاا ىلع قلطيو هب یر

 ینعقام ممتوبيصإ نيذلا شیما ملعب ولو بهو نب ديز ةياور ىف ( ةمايقلا موب مولتق نا ارجأ ميلتق ىف ناف مولتقاف

 دعو ا مثدا اوراعبت نأ الول و ىلع نع ورمع نب ةديبع باور ىف سا و « لمعلا نع !ولكذا مهن ناسا لع مل

 ىف هلو . اثالث ةبعكللا برو ىأ : لاق ؟ هتمسس تنأ : ىلعل تلق ةديبع لات < اب دمع ناسا ىلع مهتولتقي نيذلا هللا

 : لاقف ةديبع هيلا ماف  هلوسر خابو هللا قدص لات میاتف ال ابل نأ » جراولا لتق ةمق ف بهو نب ديز ةياور

 وه الإ هل ال ىذلا هللاو ىأ : لات ۽ لب هقا لوسر نم اذه تعم دقآ وه الإ هلإ ال ىذلا هللا نينمؤملا ريمأ اب

 ايلع نأ و ی ىنلا ةزجع» ربافتا و نيقداسلا دنع الا دكؤل هفلحتسا ال : ىوونلا لاق « اال هفلحتسا یتح

 نركب نأ یشن ةددخ برا نأ ىلد هيلا راشأ ام موت ةلازال فلحتسلا باق ناوطيل و : تاق . قلا ىلع هدم نمو

 هل تااق ثيح املا راشملا هتیاور ىف دادش نب هللا دبعل ةعأاع لوق ريشي كلذ ىلاو , اصوصنم ايد كلذ ق عمسإ مل

 لاق الإ هيجم ایش ی ال ناک ها اا هللأ مد : یمااق ‹ هلو سرو هللا قدص : لوق هوس لاو ؟ لما ىلع لاق امو

 هذه ىف تینا ورع نب ةديبع دارأ اذه نف « هئوديزيو هيلع نوبذ كيف قارملا لهأ بهذ. ؛ هلوسرو هللا قدص

 مات » هرخآ.ىف دازو لد نع ثيدحلا اذه و دجا جرخأو . اءوفرم اصوصنم القن امف ناو اپ هو صخ ةهقلا

 نم لسم ةجرخأ اعف عفار نأ نب هللا ديب ةياور ىف ثيدحلا اذ ىلع ثيدحت بيس عقوو « سم لك ىلع قح

 ةلك : ىلع لافف ؛ ىلاءت هللالإ مح ال : اولاق لد عم وهو تجرخ |ا ةيرورحلا نإ » لاق هنع ديعس نب رشب ةياور

 الو ممتنسلاب قحا نولوب ءالؤ» ىف مهتفص فرعال ىنإ امان فصو لب هقا لوسر نا , لطاپ ام دیرآ قح

 هلوق « ديعس يأ ثیدح ىناثلا ثيدحلا . ثيدحلا « هيلا هللا قلخ ضفبأ نم  هقلح راشأو مهم اذه زواج

 واو « ىعيتأأ ره يدار ندو یراصن الا وه ديعس نر یو« ىةثاا دلا درع نبأ وه (.باهولا دبع )

 راسي نب ءاطح ظفل هن أنك قابسا اذدو . قسذ ىف نيءراتلا نم ةالث دنسلا قو « فود نب نهزلا دبع نبا وه ةبلس

 هاعب ىذلا بابلا ىف اك ةلس فآ نع ىرهزلا ءاورو « نآرقلا لئاضف رخاوأ ىف ادرفنم مدننف ةلس ىبأ ظفل امأو

 ىف ةلس ىبأ عم ىرهزلا نرق دقو «هب نورقلا راسب نب ءاطع قايس ىلع انه روكذملا ظفألا لملف « رخآ قايسإ



 ثيدحلا 1٩۳۰ - ۸۳۲ ۳۸۹

 هلوق . ادعا ظفل نع هظفل زاتءاف ةملس ىلأ نع انه هدرفآ هنکعا قرشملا كاحضلا بدآلا ىف ةيضاملا هتياور

 ىنا نب د۴ نعمل سم ةياور ىف هنيب دقو ء عومسملا فذع عيمجلل اذك ( قلب ىنلا تعمسأ ةيرورحلا نع هالأسف )

 هللا لور تدعم له ديعس 0 تلق د ةماس نأ نع ورمع نب د ةياور قو ءاه رک نو لاقف هيف یراخبا) خيش

 لاق ةملس ىنأ نع ءالعلا نب دوسألا قبرط نم ىربطلا جرخأو « ىزطلاو هجام نا هچرخآ ءةيرورحلا ركذي 2

 هلوق ٠ « ةيدورحلا ند ديعس ابآ لأس هنأ مشاه یب یوم قحا ىبأ قيرط نمو ؛ هلثم ركذف ءانلقف ديعس ابا انثج د

 « همم انأو مباتف ايلع نأ دبشأو » هيلي ىذلا بابل ثيدح لوأ ىف هلرق ماغي اذه ( ةبرورحلا ام ىردأ ال لاق )

 « مین درو هنأ ىتاثلا یضتقمو ءال وأ ةيرورحلا ىف هقاس ىذلا ثيدحلا درو له یردبال هنأ لوالا ىضتقم ناف

 ممهالع دوجو لد ىتلأ ممتصق عمس امو ةيرورحلا ظفلب اص مف ظفحم ل هنأ اند قلاب هدام ناب عملا نكميو

 كلذ ىف ديم ىلأ ىلع ة>رحهاا قرطلا فاتت مل ( اهتم لقي ملو ةمالا هذه ىف جرخم ) هلوق ٠ مث میناب ةيرورحلا ىف

 قرم» رخآ هچو نم هلو «هتمآ ىف نون وكب امرق ركذ لب ىغلا نأ م ديعس ىلأ نع ةرضن ىفأ ةياور نم لسم دنعف

 رخآ هجو نم ىربطلا هجرخأ امامأو « هون ديعس ىلأ نم قرشملا كاحضلا ةءاور نم هلو « نيماسملا نم ةقرام ةقرف دنع

 نم یدهب نوگیس » ظفاب رذ ىبأ كثيف نو لس دع عقو نکل < فض هدكسأ « یمآ نم ١» ظفلب درعس یآ نع

 نأب ديعس ىلأ ثيدح نيبو هنيب عمجو « ىتءأ نم موق جر » ىلع نع بهو نب ديز قیرط نم هلو « مرق ىتهأ

 هقف ىلع ةلالد هيفو : ىووذلا لاق ‹ ةرعالا ةمأ هريغ ةياور قو ةباجالا ةمأ ديعس ىبأ ثيدح ىف ةمالاب دارملا

 هلوق  ةمالا هذه ريغ نم مأو جراوخلا ريف كق ىلا دیس ىب نم ةراش) هیفو , ظافاالا مو رتو ةاحملا

 ىف اک ةملس ىفأ نع یرهزلا ةياور ىف داز ( معالص عم عتالص ) هلو ٠ نولفتن یآ هلوأ حتفب ( نورة )

 ماعا عم علاعا نورقح » ديعس ىنأ نع خيمش نب مصاع ةياور فو « ميهايص عم كمايصو د هدمب بابل

 « ةنسا ىلع تاقدصا نوذغأيو لیلا نوموقيو راهناا نوهوصإ م مهأب ىرورحلا مدت باحأ مصاع فصوو

 ةءلس یا نع ورمع نب دمع ةياور قو . ةماس یا نع ريثك یا نب یی ةياور نم هدنع هلثمو « ىرظلا هجرخأ

 قدازو . كروس یا نع شنا ةياور ند هو ۰ مرهایصو ممالص عع همایص و ةنالص عدجا رقع نودع »هلع

 ( ةيمرلا نم ما قورم ندلا نم نوار« هلوق ¢ نا.هرلا نم ًاداهتجا دو اوبل : لات ةدايملا ف مدامجاو

 رک لا هم یوءس) لو ی٣ ليف ناک نإو ءاطا امو تاخد اف ةو ەە ىو ةلرمف ةمأ تلا در دشآ و ملا ربك

 فوصوملا نوکر نأ تف ۇااو ركذملا ءاوتسا طرش نإ ليقو « ةيمسالا ىلإ ةيفصولا ند امانا ةراشالل ثنؤااو

 ر رت یا هاش ىأ .Ain ذع لوقا 6 ف مو عوفر ىلإ ها ورا نو ۹5 ط وقس هو رم لرو < همم اروكذم

 ىرابلا متن ۰ 919 جا ۷ دم



 مبااتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتک - ۸۸ ۹۰

 ىلا « هلوقو 4 ولعب ىذلا بارلا £ 4: اب 1 ( دم لا یعاراا نیا ) هلوق ۱ حیبذ لما رح |4 لوف اهتحعذ اذا امحذ

 درع ددعس نب یگ نع ةرمض ىبأ ةياور ىف عقو دقو « الیصفت مث ةلمج هيلا رظنإ ؛ ىأ همس هلوق نم لدي وه ,هلصت

 ىذلا باملا ف اذه نم طسبأب ناو ۰ هفاصر ىلا ۴ ؟ هل ما لا راد مش ایش ی الف هك هوس ىلا رظأ ل ىربطلا

 نا لاو « ملا نم رتولا عم ط وم ةن وفا و ¢ مدلا نم هی امف قب لسه ككشت 0 ىأ « ىرامتيف » هلوقو « هيلي

 ف ) روع 1 دح ( هڵوق 2 رمع نا شما لاح فا الأ ثر دلا ءاماب ة ةفوف لاقي دقو ثا و و رکذب قوفلا ىراينآلا

 لاق ىليضألا نع قاب جا لع وأ ر 3 نكل « بوسأم ريغ روع عیدجل اذک دارفالاب « ینادح م رذ ىنأ ريغ ةءاور

 نع ىذع ن دحأ ق» رط نم هتیاور ىف ليعامسالا همسن و « دگ نب رهع و دادغيب ترقق ورم الظن

 ريسفتلا ىف مدقت دقو ءرمع نب هللا دبع نا وه دیزو : تاق . « یرمعلا ديز نب دم نب رمع قرخا »بهو نا

 نا هللا لوع ن طز ۳۸ دوك نب روع یاد> و بهو نا نع ناماس نب ی نه ناق ریس ف تو لح دئسلا اذه

 آى ىلعألا لع ۳ سا و: نع یرامآ ةياور ىف باطلا نب رمع ىلإ اذكم ًابوسنم باي 1 ع ثر لح ف عقوو « رد

 رکذ دنع تی داب تادح هنأ دا رلاو < ةمااح لج یه ) ةرورملا رکذو ردع نب هللا ديع نع ) هلوق ۰ بهو نبأ

 ىلع لو# روكذملا ديعس ىبأ فوت سا ىلإ ةراشإ كرومم یآ ت ثيدح بع 4 یراخبلا دار] قو « ةبرورملا

 م در ل ك ثيدحلا نأ ال مسالا اذه صو ھم مەسل ىلع عوفرملا ث ثريدحلا ف صنب | هنآ نم هيلا ترشآ م

 نع نيالا 3 2 الثار فال جراولنا لات "دز ند اپ - ۷

 لیمس فا نعد لس ىبَأ نع 7 رهثزلا نع رمعم ان زبخأ ماشه انثدح دم س فا دبع اشو - ۳

 « كليو : لاف « نا "لوسر اب ل دعا : لاف ىموقلا ةر را ىذ نب ۹ بع ءاح مق و يزل انيب : لاق

 هتالَص هدأ رمت ابا هل ناف هعد : لاق . هم ب رضأ ینعد : باطلا نب رع لاق ؟ لدعأ ملاذإ لردمی نمو
 میا هيف دجوب الف ف اغ٠« ةيمرل نم مهم لا قرع اک نیالاا نم قوآ رب «همایص م. هم اوصو هتالص

 « یش هيف دجوب الا ها : ىف راغاي 5 «ءىأ هيأ دجوإ ؛الن هناصر ىلا راظني مع « ىث هيأ دخولا الا 4 ما ىلا ر 5

 ةماضرلا لش لاق وأ 6 1 را ید ل 4 ها لاق ذأ بس هل ۳1 یدح) 08 بی مدلاو "ثارتلا قو دق

 مهمات 2 باع نأ دبشأو « رس 'ىنلا ن نه 050 دبشأ: دیس وأ لاق . . سا لأ نم ة ةقرا 1 ني> ىلع نوجر# ۰ را

 ( تاق دصلا ىف ك ۳1 نم 5 هيف تزف : لاق . تا یباا هتمأ ىذلا تدنلا ۱ لجرلاب ءیج_ « ۰ انأو

 لاق ور س ا اندح *ییابیشلا ER رلحا ولا "دبع لح ليعامسإ نب ىو اش هم ۳6۶

 . ىوهأو - لوقی هتممس :لاق ؟ ثیش جراوألا ىف لوقب لي یبلا تحمس له : فیتح نب لپسل ثاق»

 مهسا "یقورص : مالمالا ى سوم نوفر ار زوال نآر هلأ 7 نوءر 3 موق هد جر : قارعلا لبق هاذيب

 € ةيمرلا نم

 یالا رکذ ىف دیمس مچ. كثر ل هيف دروأ ) a سانا رف اللو فب ۳ جراوخلا لات كرت ند باب ( هلوق



 ثر دملا 1٩۳۳ - 4۲٤ ۹۱

 هنکل و « هكرتب سالا ىف ببسلا نايب هيف سيل و « هعد لاق « هقنع برضأف ىل نذئا رمع لاقف . لدعأ » ب ىنلل لاق

 لبو لب یبنا ىتأ م لاق ةركب ىبيأ نع رطقب نب لالب قيرط نم ىربطلاو دحآ جرخأف : هقرط ضعب ىف درو
 : لاقف ؟ هقنع برضت الأ : هباصأ لاقف د هيفو ثيدحلا ركذف «لاهلا كلن ىلع وهو لجر هاتاف « همسقب دمقف
 رمع لاقف و هيفو ديعس ىبأ ثيدح وهن راج ثيدح نم لو « ىباحأ لتقا قآ نوكرشملا عمسي نأ ديرأ ال
 هب اععأو اذه نا « ىببامصأ لتفأ ىنأ سائلا ثدحتي نأ هللا ذاعم : لاقف « قفانلا اذه لتقأف هللا لوسراب ینعد
 تناك ابنأب ثيدح ىف حرص رباج ثيدح ىف ىلا ةصقلا نكل «هنم نوقرء « مرجانح زراحيال نآرقلا نوءرقب

 تناك ةضف ذئنيح مب ینلا همسق ىذلا ناكو « نامت ةئس ةدعقلا ىذ ىف كلذ ناکو « ةنارعجلا نم عقب ىنلا فرصنم

 ابا هلع معز یا ةياور ف حرص دەس ىنأ تبد> ىف یا ةصقلاو ۰ اهتم ءاج نم لك ىطهي ناكو لالب بوث ىف

 نانصف امر ؛ سفنأ ةعبرأ هب صخو ايهذ امف موسقملا ناکو حسا ةنس ىف كلذ ناكو نالا ىلإ لع ثعب دعب تناك

 لئاقلا مسی لو «یمینلا ةريعيوخلا وذ هنأ ديعس ىبأ ثيدح ىف حرصو « لئافلا راکنا اههنم لك ىف قفنا نیتقو ىف
 هللا دبع ثر د> نم ًادهاش راج ثديدحل تدج ور . نیتصأا داحتا ان ؛ظ ةرصر رولا اذ هأهم نم مرو راج تادح ىف

 لجرلا م 7 , لو  لدعا - اب ار : لاو اًديش مسقي وهو نيذ> موب لجر هات! أ هنأ یو ىنلا نعد صا نب ورع نبا

 وذ 0 , هظفاو اضيأ ىريطلاو دا هجرخأو « ربع نب هللا ديع نزرع نسح دئسإ نجا نب دم هامسو ؛ اضيأ

 روك ذاا ثيدحلا اذه و“ رکذف دع اب : لاقف نين< ؟ مال مقر وهو 9 هللا لوسر یمیمتلا ةرصر وخلا

 لة ٠ ىلع هئعب یذلا پهذلا ةهسق دنءو نينح مانغ ةمسق دع نیمضواا ىف هنم كلذ ورک نوب "ب نأ نک هيف ]

 سان او,نو ممیار اورهظآ اذا عيمجاو درفنملا لتفلا كرت ىف ثيدحلاو جراوخلا لاتق كرت ىف ةمجرتلا : ىليعامالا
 ن٠ لّدَق ولف . ههارو ام ىلع هب لدّتسي ام رپظا نكي مل هنا روکذلا لت و بل در اغاو , مطانق بجو لاتفا

 امآ و ؛ مالسالا ىف لوخدلا ند ۸رفنا بولقا ىف هغوسرو مالمالا ىمأ ماکحترا لبق سانلا دنع حالصلا هرهاظ
 : تلق . مها ىلع ةردقا عمم ةعالا اولا و ةءامجلا اوكرتو ماد اورپاخآ مه اذإ محلات كرت زوج الف 22 ۰ ۵

 بهذ» ۳ تدقتعاف روك دملا ةلاح لثم ةلاح تةفتا ول هنأ ىلإ راشآ هنأ الإ < 7 فااخم ام ةمجرتلا ف سياو

 هنأ ىشي ناك كلذ ىف ةحاصلا یاد اذإ منع ضارعالا مامالل زوج هنأ ابرح اويصني مو الثم جراوخلا
 م,بجورخل اببس كلذ نوكيف مینع لضانو هما مهداقتعا لثم خم نم رهظال ةدوکذلا ةفرفلل ضررمت ول

 یکذ ام لمأت نمو . توملا ىلع مهمادنزو مای و لاتقلا ف جراولا ةدش نم فرع ام عم نيدسالل لاتفلا موصن و
 لوا ىف ناك اإ فاأئلا : لاق بارلا نع لاطب نا رکذ دقو « كلذ ققحت مروما نم رابخآلا لهأ
 لزنت نأ الإ فلأتلا بحي الف مالالا هللا ىلعأ ذإ امأف « مهترضم عفدل كلذ ةسام ةجاحلا تناك ادإ مالسالا
 ذخوي لاتفلا كرت ناف لّقلا ىف رخلاو لاتقلا ىراخبلا ةجرت امأو : تاق . كلذ تقولا مامإلف كلذل ةجاح سانلاب

 ىنعجلا وه ( هللا درع انثدح ) هلوق 00-0 یا ثول لوألا : نيثبد هيف ركذو ؛ سکع ريغ نم لّدقلا كرت نم

 ال هننکسا دمي نب هللا ديع اضيأ ناك ناو هنا ةبيش یآ نب ركب وبأ هنأ معز نم موو «نونلا حتفب ىدئسملا

 ىف ةيضاملا بیمش ةياور ىف ( ةلس ىبأ نع ) هلوق . یاعنصا فسوب نبا وهو انه روكذملا ماش نع هل ةياور

 ' ىرهزلا نع یعازوالا قررط نم بدلا ف مدقتو «نءرلا درع نب ةملس وبأ ىنريخأ : ىرهزلا نع ةوبنلا تامالع



 مماتفو نیدن املا و نيدترملا ةباتئسا بانک - ۸۸ ۳

 ءارلا حتفو ةمجملا نوکسو ملا ركب قرشاا ليحارش نبا وأ لیبحارش نبا وهو كاحضلاو ةلس نآ نع

 هنأ كح رازبلا نأو . صالخالا ةرود لضعف ىف هلاح نايب مدقت و « نادره نم نطب قرش» ىلإ بوسنم فاق اهدعب

 ديل ولا قیرط نم ىربطلا اهجرخأ كلذك امف بسن ىثلا ةباورلا ىلع تفقو مث « طلغ كلذ نآ و محام نب كاحضلا

 ىنأ نوه محارم نب كاحضلاو نحرلا دمع نب ةلس وأ ینا دح » لاقن تر دا اذه ىف ىعازرالا نع د م نا

 وأو بععم نب دن نع دحأ هچرخآ دقو : تلف  قرشاا كاحضا وه اءو ًاطخ اذهو ىربطلا لاق « دیعس

 ةباور فو « قرشأا كاحضأاو ةلم ىبأ نع ه هيأ لاةف ىعازوألا نو امهالك ريكب نب شل قبرط نم ةناوع

 كاحضلا ظفا لم درفأ دقو « ةيلس ىبأ ظل وه ىراخبلا هقاس ىذلا ظفألا و « دیس ىبأ نع امهالك ىن ادملا رشب

 نع ةريغأا نب هللا دمع نب جلفا ذش دقو ‹ دعب هركذأس اًميش هيف دازو هدع ت ا ىبأ نإ باب قبرط نم قرشا ا

 هلق . لعب وبآ هجرخآ ديعس یبآ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا دمبع نع لاقف هنع ثيدحلا اذه یورف یرهرلا

 موي تاذ مقي ىعازوالا ةياور ىف عقوو ١ لوءفملا فذح اه اذک ةمسقآا نم هلوأ حتفب ( مقي يلب ىنلا اب )

 « نياح موب ه هتياور ىف هلا ديع نب ملفأ دار ایست مقر وهو م یثلا دنع ن اب » بیعش ةاور قو اق

 نم بااط ىنأ نب یی هثعب ارت ناک موسقملا نأ لرعمم فا نع م یآ نب نجرلا دبع قب رط نم بدالا ىف مدقت و

 ( ىعيمتلا ةرمهب وا ىذ نب هللا دع هاج ) هلوق . كانه مهءاسأ تركذو « سفنأ ةعبرأ نيب 5 ىلا همسقف نيلا

 اذكو « یمیمتلا ةرهی ولا ىذ نبا هءاج ذا ادق مسقي یب هقا لور ايب » ظفلب رهعم نع قازرلا دبع ةياود ق

 ردعع نع مهتعبرأ اهم نب هللا دیعو ىريخلا نايف وبأو روث نب دمو قازرلا دبع ةيآور نم ىليءامسالا هجرخأ

 ىذ نبا لاقف قازرلا دبع رع ىلهذلا ىحي نب دم قيرط نه لوزألا بابسأ ىف ىدحاولا مث ىلعثلا هجرخأو

 دمتعا دقو لأ صوفرح وهو لاق ىذلا نم ىددأ امو جداوما لصأ ريهز نب صوقرح وهو یبیمتاا ةرصإوخلا

 قحا ىلأ قي رط نم ثيدحلا اذه قاسو ةياحصلا ىف ىميمتلا ةرصإ وخلا ىذل مج تف ةباحصلا ىف ريثآلا نبا كلذ ىلع

 اصوقرح نأ ءاج دقو , مع هقاو اصوةر ةرهب وخلا ىذ مسا ةياورلا هذه ىف لعج دقف : هغارف دعب لاتو ىلعتلا

 ىف هل ناك هنأ ركذو ىربطلا رفعج وبأ ةباحصاا ىف ريهز نب صوقرح ركذ دقو : تلق . ىتأيس اک ةيدثلا ىذ مما

 مدد « مرعم لقت جراوخا عم راص مث هب ورح ف ىلع عم ناك مث رارهالا قوس حنا ىذلا هنأو رثأ قارعا حوتف

 ق فصوو امهم ثيداحالا ىف لئافلا اذه ركذ ءاجام رثك او « كلذک سیا و « هركذ ىتألا ةيدثلا وذ هنأ موضع

 سأرلا تولع ةيدللا تک ةجبجلا زمشان نینمهلا رئاغ نيدنجولا فرشم هنأب اجلا راشملا م ىبأ نب نءرلا دبع ةياور

 لجر هاتف ,ىريطلاو دجآ دنع ةركب ىبأ ثردح یو ىزافملا نم «ىلع ثءب باب » ىف كلذ ریسه" مدقتو رازالا رمشم

 کام لاو ىربطااو دمحأ دنع ةزرب ىبأ نع ىضولا ىبأ ةياور قو « دوجسلا را هينيع نيب سأرلا قولح رشم ليوان دوسأ

 دوجسأأ رکا همأيع نيب رمشآا مو.طم دوسآ لجدو ام سةر ناکف ريأ اندب سي هللا لوسر ىتأ 2
 ديع ثيد» یو «

 لو-راب لدعا : لاقن ) هلوق . « هللا اب دبع ثيدح ةيدابلا لهأ نم لجر » ىربطلاو رازيلا دنع ورع نب هللا

 «دگ اي لدعا » لاقن ورع نب هللا دیع ثيدح قو « د ار هللا قتا لاقف د مما ىبأ نب نرلا دبع ةياور ىف ( هلأ

 ىلا مسقم ةياور قو « لدعت كارأ ام لدعت نأ كرمآ هقا ناك نتا هاو دمحاي : لاةفو اما و رازبلا دنع هل ظفل قو

 ةركب ىبأ ثيدح فو « تادع كرأ مل لاق ؟ تيأر فوكو لاق  تعنص یذلا تیار دق دمتاب لاقف , املا ترشأ



 ثيدحلا 1٩۳۳ - ۹۹۳۵ ۳۹۳

 (كحمو لاتف) هلو: ةزر ىنأ كثيدح ىف هوم و « ةمسقلا ف تادع كارأ امر طفل قو « لدعت ام هللاو درج اب لاف 0

 نمو ) هلوق . بدآلا بانک ىف ابیلع مالكلا مدقت اک ىعازوألاو بيعش ةياور یهو , كليو » ىنممشكملا اور ىف
 تسل وأ » هقیرط نم لساو < هدأ مل اذا هللا عطي نمو , معن فآ نب نمحرلا دبع ةياود ىف ( لدعأ | اذإ لدم
 منقم ةلاور قو « یدهب لدماا سمتلب نم دلع و ور نب هللا دبع ثردح قو « هلا عيطأ نأ ضرألا لهآ یا

 ترمحا یت بطءف د ةركب ىلا ثيدح یو « نوكي نم داعف یددع نک 1 اذإ لدعلا : لاتو 2 يبدأ ر هنع

 « ىنم ميل لدعا ره الجر ىدعب نود ال هقاو : لاقو ]دی دش اضع بضغفلاق « ةزرب نآ شب دح نمر« هاترجو

 ءاف ةدايزب « لاقف و ساویو بیمش ةءاور ىف ( هقنع برضأف ىل نذئا هللا لوسر اب : باطخلا نب رع لاق ) هلوق
 ورع نب هللا دبع ثيدح قو , مال ةدايزب « برضاللف » ىعازوألا ةياور ىفو « هقنع برضأف همف ىل نا ١ لاقو
 ديع ةاور نم يىزاغملا ىف مدت دقو 2. برضأف هيلع موقأ الأ لا لوسر 3 : ربع لاةف و هنع مد قو رط نم

 لاقف ١ لدم ةياور قو « هلتق ديلولا نب دلاع هنظأ لجر هلأسف » ثيدحلا اذه ىف ديعس ىبأ نع مءن ىبأ نب نمحرلا
 دنع تيأر مث ء لأس اہم الك نأو یزاغلا رخاوأ ىف امهنيب عملا هجو تركذ دقو ؛ مرجلاب « ديل ولا نب دلاخ
 ؟ هقتع برضأ الأ هللا لوسراب : لاقف باطخلا نب رع ماقف هيف هدنسب حاقعفلا نب ةراع نع ری رج قي رط نم مله
 هالك نأ ىف صن اذبف « ال : لاق ؟ هع ترشا هللا لو راو : لاقف هللا فيس ديلولا نب دلاخ هيلا ماقف ربدأ مث . ال : لاو

 موسقلا بهذلاو « املا دياولا نب دلاخ عب بقع ناك ن لا ىلا ىلع ثم) نال كلذ ىف دلاع لا و. لکشفسا دقو .لأ امهم
 اهتم دلاغ عجر نهلا ىلا لصو ال ايلع نأ, بايو « دعس ىبأ نع مە یب أ نبا ثيدح ردص ىف اک نیلا نم ىلع هلسرأ
 نم ةنارعجلاب عقو رد ةصذ ىف هن اف ورع نب هللا دبع تب دح امأو , هتمسق دلاخ رضل بهذلا لع لسرأف ةي دلا ىلا

 . « ايبرق ىنعم اك دحاو نيمضوأا ف ضرتمملا نأ رهظ دقو « امزج باطخلا نب رمع هلق ىف لئاسلاو « نيذح مئانغ

 نب حافأ دازو ءال لاقف » ىعازوالا ةباور قو رذوبال اذک « هعد هل لاقف و بيعش ةباور ىف ( هعد لاق ) هلوق
 هلتقب سالا كرت نأ هرهاظ اذه ( اباصا هل نأ ) هلوق.٠ ناعصا لتفا ىذلاب انآ ام لاقف » هتیاور ىف هللا دبع
 ءهرجاو ام ب ىلا ةمجاوم نم هررظأ ام عم هلتق كرت ىضتقيال اذهو « ةدوكذملا ةغصلاب اباوعآ هل نأ ببسإ
 ىف نذأ ولف « مالسالا رارظ] عم ةدابعلا ىف ةفلابلاب مرفص و هال ىراخبلا همم اک فا الا ةحلصا نوكي نأ لمتحیف
 حلفا ةياود ىف مقوو « دهاوش اهو حاف ةباور هديؤيو « مالمالا ىف مهریغ لوخد نع اریفنت كلذ ناكا مولتق

 ةياورلا هذه ىف اذك ( همايص مه هءایصو هتالص عب هال ص كدحأ رقم هلو . ءهلوق لث» نولو ةب سانأ جروس و
 ثيداحأ یا ىف مدقت دقو «میدایصعم ه هلوق فو هيف عا ةفيصإ « مهتالص عم ه هریغ و بيعش ةياور ىفو ءدارفإلاب

 حتفب ةوقرت مج فاقو ةانثمب « مهقارت زرا الو نآرقلا نوءرقب » سل و و بيعش ةياور ىف دازو هلق ىذلا بایل
 ابعفریال مهتءارق نأ ینمالو «قتاهاو رحنلا ةرقن نيب یذلا مظملا یهو واولا حتفو فاقلا مضر ءارلا نوکسو هلوأ
 دارلا : ىووذلا لاقو . هدرس الإ مل لصح الف هتءارق ىلع ن و اثر الف نآرقلاب نول. عيال لیقو ٠ مابقی الو هللا
 بولطلا نآل « مهمولق ىلا لصي نأ نع الضف مهقولس ىلا لصیال مهتاسل ىلع هدورم الا ظح هيف مل سيل عيا
 نوقطني ىأ « مرجانح مهام زواحتال » اضي ۱ مهف لوق لدم وهو : تلق . بلقلا ىف هعرقوب هريدتو هلقمث
 يأ ةوالتلا ف قذحلا دارا ليق « ابطد نآرقا نوءرقي » لا ةباور ىف عقوو  مهيولقب اوتوفرمپ الو نيتدامشلاب



 مهلتقو ندن املاو نيدترملا ةباتتسا باك ۸۸ ۳۵

 تانک وه ليقو « هب ةبطر مهنسلا لازت الف هتوالت لع نوبظاوي ممنآ دارملا لیقو < هلاو-أ نسحآ ىلع هب نوتأي

  دلسم دع كيفهم ىبأ لع كادولا ىنأ باور ف حقوام لوألا حد و 6 یطرفلا اماك 4ب توصأأ نس نه

 ءادغأ مو » هيبأ نه ةركب نآ نع لسم باور ف هلوق رخالا دي ور و « سانلا هژرمیام نسحاک ن آرفلا نوء رد 0

 لهأ نولتقي د ديعس ىبأ نع معن فأ نب نحرلا دبع ةياور ىف دازو ىربطلا هجرخأ « نآرةلاب مهتسلأ ةقلذ ءادحأ

 ىنأي ( ممسلا قرم اک نيدلا نم نوقر“ ) هلو ۰ ثااثلا ابحجرأو « نوقرع « ناثولا لهأ نوءديو مالسالا
 نع نیس نب دبعم ةياور ىف ( ةيمرلا نم ) لوق مسل قورکیعازوالا ةءاور ىفو « ىناثلا ثيدحلا ىف هريسفت
 داراا و ىرلا نم ةليعف ةيمرلاو « هقوف ىلا مهسلا دوهي ىتح هيف نودومیال » ديحوتلا بام رخآ ىف ةيئألا ديعس یبا
 ىف نوقمع:, ةميشا ذهل نوکیس ةلاف » هنع معقم ةياور نم ورمع نب هقا دبع ثيدح ىف عقوو . الثم ةيمرللا ةلازغلا
 باصأف دعاسلا ىوق مار هامر اذإ مهسا جورخك ةنغب مالسالا نه نرجر خم يا ء ثيدحلا هم نوقر« نيدلا

 مو هدجو همهس یمارلا سآلا اذا , مى یراا نم همم ءىثب الو مج اب قاعي ال ثر ةدرسمإ هنم دفن هامدام

 مل هنأ نظ هریغ الو مدلا نم ءىث هيف قلع هدي مل اذاف أطخأ وا باصأ له فرعيل مرساا ىف رظنيف هامر یذلا دج
 لب ءیش امهنم هيف قلعتي ملو امهزواج ىأ « مدلاو ثرفلا قبس د لوب راشأ كلذ لاو « هب اصأ هنأ ضرفلاو هيصي
 پرضف لسه دنع ديعس یبآ نع ةرضأ ىبأ ةياور ىف عقوو ةوبألا تامالع ىف ذذفلا حرش مدقت دقو « هدمب اجرخ
 مواثم » ىريطلا دنع ديعس ىلأ نع ىجانلا لكوتملا یبآ ةياور ىفو « ثيدحلا ةيمراا ىر لجرلا الثم مل ب ىبلا
 نم ءىش هب قابل ابد الو امد هب رب ملف هقوف ىلا رظنف هذخأف عفو ثيح ملا ىخوتف ةيءر یر لجر لثك

 ماا نوكسو ةمجملا حتفب خش نب مصاع ةاور ىف هدنعو « مالسالا نم ءىثب ارقلعتي مل ءالؤه كلذك < مدلاو ممالا

 هبفو « تیدطا « مدلاو ثرفلا نم ايش یر الف لصنلا ىف رظنيف مهسلا بهذي د ةيهرلا نم هل وأ دمإ ةمجدم اهدعإ

 قدیعس یبآ نع ماه ىنب لوم ق>-] یبآ ةباور قو « هربظ ءارو هيدي لعجو « مروبظ ءارو مالسالا نوکری
 ىبأ نع سنآ ثيدح قو . یربطلا هجرخأ « مهسا كلذب قلمترال اک .ىثب نردلا نم نوقلعترال ١ ثيدحلا رخآ

 نابع نبا نع ءاجو « هقوف ىلا مهسلا دتر ىتح مالسالا ىلا نوءجريال د ىرطلاو دواد ىبأو دحأ دنع دیعس
 ةيمرلا نم مهلا جورخ مالسالا نم موق جرخيس  هظفل و اذه نم حضوأ قایسب هجام نبا ىف هلوأو ىربطلا دنع
 رظن مث« ءىش مدلا ند هلصنب قلمتي مل وه اذاف هيلا رظنف هانأن جغ اهنم مدح ممم قرمتاف اهومرف لاجرلا تضرع
 دیش رب ف رظ:ف « مالا نم اًديش قوفلاو شررلاب ناف یاصا تنك نإ : لاقف « ءىثب مدلا نم قلعت هر, لا ذذقلا ىلإ

 مهتاب ر ةركحإ ىبأ نم رطقب نب لالب ةياور قو « مالالا نم نوجر كلذک : لاق . قوفلاو شیرلاب قلعت

 نا » ىلع نع داصنالا لوم ركب ىبأ قیرط نم امميدنسم ىف رع یبآ ناو یدیمحالو « مهتيد لبق نم ناطیشلا
 عقوو « میتمالع ىأ ( م"( لوق“ ادب هيف نودوهب ال مث ةيمرلا نم مهلا جرخي اک نیدلا نم نوجرخي اسان
 رثكالا اذکم (هيبدث لاق وأ هيدي یدح) لجد ) هلوق ۰ « مهتءالع » ىربطلا دنع ىلع نع میرم ىبأ نبا ةياود ق
 وه له هدنع كشلاف اممف ةثلثلاب انه لمتسلا ةاور ىو , ةئاثملاب ىدث وأدب ةينثت ىه له كشلا عم امف ةينثتلاب
 «دهتعاا وه اذهو , كشي مو دب ةينثت « هدي ىدحإ م, یعازوالا ةياور ىف عقوو « ةينثتلاب وأ دارفالاب ىدثلا

 ةد>ولا حت ( ةعضبلا لثم لاق وأ ةأرملا يدن لثم ) هلوق ٠ « هبدضع ىدحا » سنويو بيعش ةباور ىف عقو دقف



 ۳۹۵ ۹۹۳ 1۹۳۳-۰ تردحلا
 ةنکاس مار امونیب نيتحوتفم نیلم نيلادو هل وأ حتفب ( ردردت ) هلو . محالا نم ةمطقلا ىأ ةهجملا نوکسو
 توص ةياكح هلصا و « ءیجتو بهذتو گرحتت هاذعمو ردردتت هلصأو نءانلا ىدحإ فذح ىلع وهو ءارء رخآو
 دلا ندوم وأ ديلا جر لجر مورف » لسم دنع ىلع نع ور نب ةدوبع هب اور قو « عقادت اذإ ىداولا نطو ىف ءاملا
 وهو ىنءع اباکو ةثاثاأ نوکسر ملا حتفب نردثلاو هنزوب ندرلاو ميجو ةمچعم ءا جرار « دلا نودثم وأ
 هدضء سأر ىلع عارذ هل سويا دضع هل الجر مین نأ كلذ ة او و ىلع نع بهو نب دیز ةياور نم هلو « سفانلا
 قو « ةيشيح ىدن ابن أك ديلا عدج لجر مهيأ د رخآ هجو نم ىربطلا دنعو « ضب تارعش هيلع ىدشلا 2 لزم
 امل ةا راا ىدثك و راصن الا لوم ركب یبآ ةباود ىفو « عبس ةخس امأك تارعش امف » هللا دبع ن حلفأ ةيارر
 یدح) درسآ مهتم و لسم دنع ىلع نع عقار ىبأ نب هللا دیبع ةيارد فو « تایله عبس الو ذأرملا ةلحك ةلح
 رم ىربطا دنعو « یدثلا یهو ةدحوملا نوکسو ةلءمملا ءاطاا مضي وپف ىطلا امآذ « ىدث ةلح وأ ةاش ىط ةيدب
 ىفأ ىرخأ ةمالع جرارخلل للرب ركذ دقو ؛ ىرقأ لوآلاو « درس تارمش هدب ىف » ىلع نه دايذ نب قداط قإرط
 ىبأ نع خش نب مصاع ةياور قو « قرلحتلا ماس : لاق « مسام لیق « دیمس یبآ نع نيريس نب دیعم ةءاور
 تبدح قو دا رذ موف موسرءهر ن وقال : لاق ؟ ةمالع موقلا ءالوم ىف لد هللا یناب : لاقف لجر ماقف و ديعس
 ا|زكحه « قيل حتلا لاق ؟ ماع سام هللا لورا, : ليقع انتنداأب نرماكتيو ان دلج نم مث د دعس ىبأ نع سنآ
 ینو انه رثكالل !ذك ( سانلا نم :ةرف یخ ىلع نرجرخ ) هلوق . هضءب دواد ىبأ دنعو « ىربطلا هجرخأ
 قازرلا دبع ةءاور ىف عقوو . ءافلا مذا ةقرفد و نون هرخآو ةلءبملا ۳ «نيح ١ بدالا قو ةوبنلا تامالع
 «ريخى لعد عضاوملا هذه ىف ىنجيشكملل عقوو « ةانثلا ن وكسو ءافلا حتفب « سانلا نم ةرثف نيح » هريغو دحأ دنع
 احیحم رخآلا ناك ناو هريغو لسم دنع ىذلا وهو دمتعملا لرالاو ءافلا رسكب «ةقرف» و ءار هرخآو ةمجملا حتفب
 لوآ ماتت نيل ملا نم ةقرف دنع ةقرام قرک و ديه ا نع ةرضن ىبأ قي رط نع لسم د: نأ لرالا دیر و
 « قلاب مالوا مباتف لب ةفرام ةفئاط امنیب نم جرخیف نانقرف یتمآ ىف نوکی » هل ظفل و « قاب نيتفئاطلا
 م ومن منا و : دیعس وا لاقف و هيفو « قحلا ىلا نيتفئاطلا ىندأ ملتقي سانلا نم ةفرف ىف نوجرخ »هل ظفا قو
 ىلا نيتفئاطلا برقأ مراتب ةفلتخحم ةقرف ىلع نر خم » دیه ا نع قرثلا كاحضلا ةياور قو « قارملا لهآ اب
 ( دیعس وبأ لاق ) هلوق ۰.« موم هللا ىلوأ ناك ماتا نم » دواد ىب أ دنع دعس ىبأ نع سنأ ةياور فو « قلا
 سو و بيعش ةياود قو « راصتخاب انه اذک ( یکی یا نم تہ درشآ ) هلوق ۰ روكذملا دنسا اب لصتم ره
 ىبأ نع رخآ هجو ند هليق ىذلا بابلا ف ىذم دقو « و یا نم شرب دلا ]ذو تمعن ىنأ دوا درعس وأ لا و
 لوسد نم اذه ترضح » هللا دبع نب حلف ةاور فر« ةمآلا هذه ىف جرخم لوق لَ هقا لوسر تعج » دعس
 ةياور ىف عقو اذکو « مهلئاق بلاط ىبأ نب ىلع.نأ » بیعش ةيادد ىف ( مولتق ايلع نأ دوشأو ) هلو ۰ ۰ ےب هللا
 سا و « ناورم) اب مماعف مو ىلع عم ترطحو» هلأ دع نب مافأ ةياور ف عقوو » مپلتاق 0 سلو و یعازوالا
 لب ینا سآ » ىلع نع ةلفغ نب ديوس ةءاور نم هلبق بابلا ىف یضم دقو . كلذ ىف مئاقلا ناك هن وكسل ىلءل مرلتق
 همفر ةركب ىلأ نع مصاع نب رص) ثيدح اهنمو « هدهاوش ت ركذ دقو « مولتفاف مومتيقل أف و هظفل و « مراتقب
 , ىربطلا هجرخآ ممولتفاف ىأ؛ م ومين أف مومتیفا اذاف ؛ مهقارت ز واال نآرقلا نوءرقي اما وفأ يما ىف نا »



 مبااتف و نیدناعلاو نیت رطا هی اتتا باتک - ۸۸ ۳۹۹

 ىل تلاق » لاق قورس اور نم ی ريالا جرخا و ۳ مهاتنآل مهتكردأ نا و اهريغو ءاییا الا ثرداحأ 5 مدقتو

 اذه ىلع ینقلا : تلات . ناورهناا هلفسال لاقي رمت ىلع تاق ؟ هن ناف تااق . ىلع : تاق ؟ جرخا لشق نم : ةثئاع

 ىف ىناربطلا جرخأو « یزعاو ىلءي وأ هجرخأ « ناوربتلاب هلق ايلع تأ اوديش افن نيسمخ اهتيئاف « ةئيدب

 نم مارقأ جر : لوقب اي هللا لوسر تعم امأ : دما راع لاق د لاق دعس نب صاع قيرط نم « طسوالا د

 ةفص امآو « هللاو ىأ : لاق ؟ بلاط ی نب ىلع مراتي ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نرفرع یتمآ
 محلاتق

 ىلإ اوراس ني> ىلع عم اوناک نيذلا شيمجلا ىف ناك هنأ ىنبجلا بهو نب ديز ةاور ىف لسم دنع تمقوف ميلتقو

 دق مهلا « موقلا ءالوه !ونركي نأ وجرال ىلإ هقاو : ي ىلا نع مهتفصإ ثدح نأ دعب ىلع لاقف جراوخلا

 لاقف ىسارلا بهو نب هللا دبع فموي جداولا ىلدو انیقتلا الف لاق « سانلا حرس ىف اوراغأو مارا مدلا اوكف

 مرجشن لاق «ءارورح موب كودشا اک کودشانب نأ فاعأ یناف امنرفج نم کفویساولسو حامرلا ارقا : مل

 نایفس نب بوقمب جرخأو . نالجر الا ذعم وب سائلا نم بيصأ امو « ضءب ىلع موضعب لتقف لاق ؛ موحامرب ساناا

 نیلساا برم لاقي لو نودا مماتقف فال آ ةعبرأ را لهآ ناك: لاق ول ىنأ نع ريرج نب نارمع قب رط نم

 قیرط نم هدنسم ىف هيوهار نب قحسا جرخأو . كلذ دش هناف هلأساف ةزرب ىلأ ىلا بهذاف تئش ناف « ةمسآ یوس

لحتسا مفو هوقراف مف ىلع مهلتف نيذلا موقلا ءالؤه نع ىنريغأ : تاقف لئاو ابأ تیتآ : لاق ےہ اٹ ىبأ نب بيبح
 

 جداوحا لاقف « مكحتلا ةصف رکذف فحاصملا اومفرف ماشلا لهأ ىف لتقاا رحتسا نیفصب انك امل : لا ۽ محلا

املناق ةيضقلا لبق ناف هتیحان ىف نوكن اولاق مث اوعجرف ىلع مهلا لسداف « ءارورح اولزنو اولاق ام
 ابضقن ناو ه

 ماهلاو ىنارطلاو دخأ دنعو . مآب ب ىذأأ نع ىلع ثدخ سانا نوم تةب ةقرف مهنم تقرتفا مش . هعم انلتاق

 أب ىنا دعت ةدئاع هل ى اقف ىلع لتن ىلايا قارعلا نم همجرم ةشئاع ىلع لخد هنأ دادش نب هقا دبع قب رط نم

ناا ءارق نم فالآ ةينامث هيلع جرخ نيدكحلا اکحو ةيواعم بتاك امل ايلع نإ : لاق , ىلع میاتف نيذلا موقلا ءالؤد
 سا

 مسا نمو هللا كسلا ص ق نم تخاسنا : اولاقف هیلعاوبتعو ةفوكسا بناج نم ءارور> اه لاقي ضرأب اولزنف

 لەو مظع فحص# اعدف سانلا عج الع كلذ غلبف ,هللالا حج الو هللا نيد ىف لاجرلا تاكح مش ,هب هللا كام

 انيور امب ماكتن نحو « قروو دادم وه امتإ ؟ ناسنا اذام اولاةف « سانلا ثدح فحساا اريأ : لوقيو هديب ھ رضی

 دم ةمأو ,ةبآلا ( امهننب قاق ّمفخ ناف ١ لجو ' ما ىف هقا لوقي « ءالؤ نيب و ىنيب هللا باتک : لاقف « هزم

 کل ناک دقل و . ورمع نب ليهس ی هلا لوسد بناک دقو « ةيواعم تبتاک نأ ىلع اومقن و ؛ لجر ةأرما نم مظعأ

 « ءاوکلا نب هللا دع مويف فالآ ةميرأ مهنم عجرف مرظانف سابع نبا مهلا ثعب مث . ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف

 امارح امد اوكسفستال نأ کنیب و اننيبو مش ثيح اوت وک : مهلا لسراف . اوبأف اوعجري نأ نيرخآلا ىلإ ىلع ثعبف

 ىتح مرلتفام هقاوف : دادش نب ها ديد لاق . برا ميلا تذبن متامف ناف « ادحأ اوبلظت الو اليبس اومظق الو

 . وطب ممل سابع نبا ةرظانم ةفص صئاصخلا ىف ىئاسذلا جرخأو . ثيدحلا مارحلا مدلا اوك-ةسو لييسلا اومطق

 یف جرخ املع جراوألا تقراف ۱! : لاق لجبلا هللا دمع نب بدنج نع ةؤئاسأاا ىنأ قيراط نم ىناربطلل طسرألا قو

 نذلا ىأ سنا ربلا باععا موف اذإو نآرقلا ةءارق نم لحنلا ىودكىود مف اذإف م رکسع لا انیهتناف _مملط

 ىف ناك نا مبللا : تاقف يلصأ تقو یسرف نع تازنف « ةدش كلذ نم يناخدف لاق « ةدايعلاو دمزلاب نيفورعماوناک `
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 لبفآ هنثج الف  بدنجا, گل نم هقاپ ذومت یئاذاح ا! لانف ىلع ىف رف . هيف ىل نذئاق ةعاط كل موفلا هالؤد لانق

 رخآ ءاج مث « كلذک رخآ ءاج مث هرمطت ام لاق « رهلإ اوءطق دق مه اف ةجاح موقلاب كل ناك نإ لوة نرذر ىلع لجر

 هت ر اسف انيكر م" کا نا تاق « ورو هللا نم دبع هنود نم ناتفمل و ه ومعق, الو هوعطفام ال : لاق . كلذك

 لبنا اب هوقش رب ىتح هرجوب انواع لری الف مهين ةنسو هللا بانک ی لا موعدي فدصملا أرقي الجر معلا ثعب أسس : ىل لاةف

 هبجوب انيلع لوفأف ناسا ءامرف الجد مپیلا لسداف مرقلا ىلإ انیهتناف لاق ءةرشع مهنم وجنب الو ةرشع ادم لتقي الو

 دیح نع حيك داسإ نایفس ن برقعي جرخأو . ةرثع مجم ا الو ةرشع انم لتف اف مرفلا كن ود : ىلع لاقو دعقف

 « رهن اننيب ةيرق ىلع انيتأذا ريسأ مرنم ةفئاط عم ناف رهن لهأب تقل : لاق سيفلا دبع نم لجر اثدح لاق لاله نا

 ؟ يلب ىنلا بحاص بايخ نبا تنا هل اولاةف رها هيلا اومطقو « كيلع عورال هل اولاقف اعوس ةب رفلا نم لجر جرف

 « نك-ف لوتقملا هللا دبع نوک نأ تمطتسا ناف ةذئف نركي ثيدحي مهثدحف كيبأ نع انثدحف :!ولاق , معن : لاق
 ناجم ىبأ قبر ن ةبيش ىنأ نبالو . اهنطب ىف امعاورةف ىلب> یهو هت رسا وعد مث , هقنع | وب رضف هوم دة لاق

 رکذف بايخ نب هللا ديو جم رف لاق  اثدح اوئدح ىتح لادقر موءدبتال : هب اال ىلع لاق لاق ديمح نب قحال

 ٠ هل اولاةف هيف ىف ابهضوف ةر# مونم دحاو ذخأف هتفاس ىلع اورم اوناكو اهنطب اورقب ما و هتي راجي و هل مول ةصف

 خليف « هوحذف هوذغاف . ةرمنلا هذه نم ةمرح مظعا ان! : بايخ نب هقا دبع م لاقف ؟ ا,ةللحتسا ف دهاعم ةر

 نم ىربطلا دندو . ىلاتة ىف ذءايح نذأف « هلق اءاك : اولاقف , بابخ نب هللا دبع لاب ان ودیفا : مپیلا لسرأف ایام

 لسرأ ناوربنا طش ىلع مءاذ- ناک اذا یتح مہیا راس ايلع نأ هللا دبع وبآ ىخأ ینربخآ لاق مرم ىنأ قي رط

 هلوق مک مام غرف ىتح مرلت اقف ميلا ض٣ كلذ ىأر الف , هل وسر اولنق ىت- ميلا فاتخت هلسر لزت لف مدشانپ

 .ةياور ىفو « هتعن یذلا هل ىذلا تعن ىلع ١ بيعش ةياور ىف ( 2 ىنلا هتعن ىذلا مالا ىلع لجرلاب ءىج )

 لع لاقن » بهو نب ديز ةياور قو « تعذلا اذه ىلع رادج تحت كلذ دعب هدجو مث هد ملف لع هسموئلاف د حلفا

 مورخأ لة ضعءا ىلع ممم. لثق دق اسان ىأ ىت- هسفنب ىلع ماقف هودي لف هوسمتلاف جرخلا مهيف اوسمتلا

 لاق ىلع یپاتن الف د عفار ىبأ نب هللا ديبع ةياور قو . هلور غلب و هللا قدص :لاق مث ربكف ضرأألا لب ام هدجوف

 ةبرخ ىف هودجو مث امال: وأ نيتىم یبذک الو یبذک ام هثاوف |وهچرا لاقف « ایش ا ودحب لف اورظنف « اورظنا

 اوبلطا ىلع لاقف » بهو نب دبز قب رط نم یرباعا ارز فو« سم ابجرخآ « هيدي نيب هوهط و یی هب اون اف

 هیاع ضرالا نم ةدهو ىف هودج وف هربلطف ؛ هوباطا تب ذک الو تبذک ام : لاقف هردج ملف هوبلطا . ةيدثلا اذ

 نب مصاع قبرط نهو « كلذ هبجءأو سانلاو ىلع ريكف « روئسلا تالبس لثم هدب ىلع لجراذاف ؛ ىلتقلا نم سان

 ىلع تلخدف ةرمعلا ىف تنك ی : لاقف رف لا رثأ هيلع لجر ماقف ىلع دنع دوعق نحن اذيب , لاق ىبأ انثدح بيلك

 « ءارورح ام لاقي انم ةبيرق ضرأ ىلإ اوجرخ موق : تلف ؟ مكيف اوجرخ نيذلا موقلا هال وام : تااقف ةشئاع

 سيل د ےب هقا لوسر ىلع تاخد : لاقف رکو ىلع لهأف لاق ۰ ماب کشد ءاش ول بلاط ىبأ نبا نأ امأ تا اقف

 هللا كتدعت . ةيثيح ىدث هدب نأك لجر مجفد قرشملا لبق نم نرجرخم موقو تنأ فيك : لاقف ةشئاع ريغ هدنع

 اك هن وبحست هب ین و هتیتآ مث مهف هنأ کا تفاح مف سيل متلقف یومتش « ممن : اولاق ؟ مهف هاب کت ربغأ له

 ةفيفحلا ةمجملا داضلا رسكو واولا حتفب ىضولا ىبأ ةياود فو « رکو ىلع لهأف لاق . معن مهللا : اولاقف . يل تون

 یرابلا مف ۰ ۱۲ ۲۸ م



 مرا اتو نیدناءااو نیدقراا ةر انسا باتک - ۸۸ 1 ۳۹۸

 : یضولا وبأ لاق . نيط ىف لتفاا تحت نم هوجرختساف » هیفو ثيدحلا رکذف « جرخلا اوباطا » ىلع نع ديدشتلاو

 بنذ ىلع نوكن تاریمش لثم تاريعش املع ةأرملا ید لثم هيدي یدحا هل قطب رط هيلع یبح هيلا رظنأ ىناك "

 هتيأرو ىلاسأرب هتوسک دق اريةف ناكو دجسلا ىف انما جرخلا كلذو ناک نا » لاق مص ىأ قرط نمو « عو ريلا

 تاريءش هيلع ىدثلا ةملح لثم ةلح هسأر ىلع ةأرملا ید لثم هدب ىف ناكو ةيدثلا اذ امفا یم-ء ناکو ىلع ماءط ددر

 انثدحي ىلع ناكو د هيفو ال وطم ميم ىنأ قيرط نم ىرطلا هجرخأو ۰ دواد وبا امرجرخآ « رولا تالیس لدم

 هتيأر یتح جرفلا تعمسو ةريثك آرام هنم كلذ تعمسف ديلا جراع لجر مهتمالعو نوجرخ اموق نأ كلذ لبق
 ءاج ىتح « هود< ملف هوستلاف جرخلا اوس تاي نأ هباحصأ مآ مث د هيفو « هنم كلذ عم يام ةرثك نم همامط هرکشی
 ىلع لاقف » حلفا ةياور قو « تبذک الو تبذ کام هقاو لاقف « ةيقاس ىف نيليتق تحت هاندج و لاقف هرشبف لجر

 : تل اقف همأ ىلا ىلع لسرأف لاق . امه همأو صرةرح اذه « هفرمن نح : موقلا نم لجر لاقف ؟ اذه فرخي ی
 دامس ىبأ نع خش نب مصاع ةياور فو « اذه تدلوف هنم تاءحف ةلظلا ةئيبك ىنيذف ةيلهاجلا ىف ایغ ىعرأ تنك
 بذک ] ل ىناف يي هللا لوسر لاق یتلا ةمالملا ىل اولا لاق ايلغ نأ لر ىنلا باأ نم ةرشع ىنئدح لات
 یه راستآلا ىلوم ركب ىبأ ةياور ىف عقوو « ةمالعاا فرع نيح هيل ىنثأو ها دمحن هب ءى  بذکآ الو

 رها لهأ لتف دعب مهسفنأ ىف اودجو سانا نأ هيفو « ةبله عج ةدحومو ءاهلا ما وهو تابل» عبس اهلوح ىلع

 سالا حرفو « هلوسرو هللا قدص : ىلع لاقف ىلتةلا تحن را ريفش ىلع هودجوأ موم الا ءارآ ال ىنإ :لع لاقف

 هلق ۰ ۰ معا » ىخرسلا ةياور ىف ( هیق تانف لاف ) هلوق . « هن ودحي اوناک ام مېن بهذو اورشبت-ار هوأر نيح
 ىف زماو « ةهچاوم نوكي نأ ديقب ليقو سانلا ىف عوقولا لیقو بيم رمالا ( تاقدصلا ف كزملي نم مهو )

 ةمسق هذه » هلرقب هچاو ثيح روك ذلا ةصق ىف عقوام روك لا ليقلا دیژیو . تاقدصلا مق ىف كبيعب ىأ ةبرذلا
 تعقو نكل رودعم نع قازرلا ديع هجرخأ دقو « رمعم ةياور ىف الإ ةدايرلا لع فتا مو ,هللأ هجو ا دب رآ م

 ثيدح نم دهاش هلو : كلذ دعب ديعس ىنأ مالك ركذو « مق تازنف لاق : نمانلا نم ةفرف نيح » هلوق ىلع ةمدقم

 « هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسقلا هذه نإ : لوي الجر تءمس نين منغ غاز هللا لوسر مق امل د لاق دوعسم نا
 ةدايزلا هذه نواب نیذح ةورغ ىف مدقت دقو «ءهيودم نإ هجرخأ ( تاقدصلا ىف كزملب نم مهد رو تل زا لاق

 ملف سلاج لجرو هبامصأ نيب مسقي لع د ةدايزلا هذه ديؤيام ردع نب هللا دبع نع جاسو نب ةبتع ةياور ىف عقوو
 ىلع لئاقلا لماحلا نأ ىلع لدف « هوحن ةزرب فآ نع ىضولا ىبأ ةيارر قو « لدعت كارأ ام دمع اي : لاةف اش هطعب

 نم اثیش لقب مل ىطعأ ول هنأو ةيطملا كلت نم طمي مل هنوك ءى" باطخلا نم هيلع مدقأ و ىفاجلا مالكلا نم لا ام

 هنع اب ىنلا لأسف ؛ بهذف لجرلا نع لففف , هرخآ ىف دازو ديعس ىبأ تیدح ون یناربطا جرخأو . كلذ
 فلاخام اف جراوخلاب قاعتت ىرخأ ةصق ىردخلا كیعس یا نع هاج : ( هنت ) . دیچ هدنسو « كردي لف بلطف

 : لاقف 4 هللا لوسر ىلا ركب وبأ ءاج د لاق ديعس ىنأ نع دمج دنسب دحآ هجرخأ ايف كلذو ؛ ةياورلا هذه

 لات . هلتقاف هيلا بهذا : لاقف « هيف ىلصر عشختم ةئيطا نس> لجر اذاف اذك یداو ترم ىنإ هللا لوسر ای

 هآرف بمان هلنقاف بهذا : رمعل کی ىتلا لاقف « عجرف هلتش نأ هرک ىلصي هآر الف ركب وبأ هيلا بهذف

 هبامسأو اذه نا : لب ىثلا لاقف « هرب لف ىلع بهذف هلتقاف هبلا بهذا یلعاب : لاقف . عجرف ةلاحلا كلن ىلع
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 «قیربا رش م مولتفاف هيف نرد وعيال مث ةيءرلا نم میسلا قرع اك نیدلا نم نوقرع ممقارت زواحيال نآرقلا نرهرقو

 تناكو لوألا وه لجرلا اذه نركب نأب عملا نکع و « تاقث هلاجرر ىلعي وبأ هجرخأ رباج ثید- نم دهاش هلو
 هناك « فلأتلا یهو عنملا ةلع لارزل هنم عم نأ دعب هلتق ىف ب نذأو . ىلوآلا نع ةيخارتم ةيناثلا فه هت مق

 مالسالا ماكحأ مهلع یرع ناك نأ دمب قافنلا ىلا بسذب نم ىلع ةالصلا نع یه م مالسالا راشتنا دعا هنع ینا

 ىلصي ال نوكي ال نأ دق ىلع اذه سالا الحو نياصملا لق نع لوألا ىهنلاب اكس رمعو ركب ايأ نأكو . كلذ لبق

 ىف یمشلا لسص نم « ىرمألا یزاغم ١ ف ترجو مع . یجاا بناج ايلغ رأ ةالصلا دوجوب لتفلا مدع اللع كلذلذ

 هحأ لدعيال اذإ : لاق ۰ الدع یرن امو ميقتل كم : لاقف لجر ماقف « ماطعأف الاجر اعد مث » ةصقلا لصا وحن
 ۰ مرنآو ملوآ نوکی نأ توجرل هتلثة ول : لافف هدحي ملف بهذف « هلدقاف بهذا : لاق ركب ابا اعد مث . یدمب

 ةبقنم مدقنام ريغ دئاوذأا نم ثيدحلا اذه فو . لا فاو یخا ربا نە« د هيلع لدب اإ هت رک ذ ىذلا جا دب وب !ذرف

 نأو , امهريغو نيفصو لمجا ىف هب ورح ىف هلتاق نم لاتق ىف باوصلا ىلع ناكهزأو قلا مامالا ناک هاو لعل ةءظع

 سول هنأ ال ةباتکلااب ديقم « ةفيحصلار نآرقلا الا اندنعام و تايدلا باک ىف هلرق ىف ةفيحصلا ىف رصحلاب داراا

 تبدلا اذه قرط تاما دقف « ةفيحصلا ىفام الإ ةينآلا لارحالا نم هيلع هللا هملطأ امم ءىش يقلب ینلا نع هدنع
 هنأ هنع تبث دقو « ركذ ام كلذ ريغر جراوخلا لاتقب قلعتي ۱۶ ام لع رب ىذلا نع هدنع ناك ةريثك ءايشأ ىلع

 درب الف كلذب هصاصتخاب آديقم ىننلا نوكي نأ لمت<و . ةريثك ءايشأ ىف كلذ ناكف موقلا قشأ هلئةيس هنأب رع ناك
 نم اهب ةيانع دشأ ناكف ةص ةلا بحاص ناك هن ال مهاع ةدايز وه هدنع ناك ناو ةعامج هيف هکراش هنآل باولا ثيدح

 اذاف د هلوقل كلذل دمتسب وأ ابرح كلاذل بصني ملام مامالا ىلد جور دةتغإ یرم لتق نع فکلا هيفو . هريغ
 زيزملا دبع نب رمع نع دنا و « هدافتعاپ رفبكي ال نم قح ىف كلذ ىلع عاجالا ىربطلا کحو , مولتقاف اوجرخ
 «یدلو اونا ولو مولتاقف اولعف ناف الام اوذخأي وأ امارح امد اوك ةو ملام و ممتع فلاب جراوخلا ىف بتكهنأ

 دنسا و « نمآلا اوفاغأو ليجسلا اوعطق اذا : لاق ؟ جراوا لاتق ىف لحام ءاطعا تلق د جرج نبا قي رط نمو
 8 ىأرلا نم تالاب كلمأ لمعا : اقف ؟ جرم لو جراوحلا ىأر یرب ناك لجر نع لش ههنا نسما نغ یراطلا

 ناك نا و كلذ موق نأ ربغأ مث مهتاسلأب قلا نولوقي مآب جراوخلا فصو لي ىنا نأ هدب وب و . ىربطلا لاق

liعفر حلاصاا لءعلاو بیطا ملكا دع صر هيأ 2 ىلاءت هلوق هةمو ' م مآولح زوال لوق هناف لوقلا ةبج نم ( 

 جرا وخلا لاتق زوال هنأ هيفو لاق  ببطا لوقلا عفر ىذلا وه بيطلا لوقلل قناواا اصلا لمعلا نأ ربخا

 ف یراخبلا راثأ كاذ یو « ملا راذ ءالاو قلا لا عوجرلا ىلا مماعدب pre ةجحلا ةماقإ دعب الا ميلتفو

 مرق ثيح یراخبلا عينص یضتقم وهو ٠ جراوخلا ريفكشب لاق نا هب لدتساو امف ةدوکذلا ةبألاب ةمجرتلا
 حيدصلا : لاقف یذمرآا حرش ىف ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا حرص كلذب و « ةمجرتب نیا را مهند درفا و نيدحلملاب

 كله ان امهنم لکو « دوج و ظفل قو داع لف مهناتف ه هلوقا و « مالسالا نم نوقرع د مل هلوقل رافک مهتأ
 «یلاعت هللا ىلا یاخا ضفیآ مم] » هلوقل و « رافکلا الا كذب فصوي الو « قاخلا رش م » هوتبو رفکلاب

 كلذ ىلا حنج نعو « مهن مسالاب قحأ م اوناکف رانلا ق دیلختا و رفکلاب مدنتهم فلاغ نم لك ىلع ممکلو

 ٣ ریفکتب ضفاورلا ةالغو جراوخلا رفک نم جتحا : هيواتف ىف لاقف ىكبسلا نيدلا قت خیشلا نب رخأدملا ةمأ نم
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 : لاق ٠ حيحص جاجتحا ىدنع رهو: لاق , ةنجلاب 6 مث 3 داهش £ 22 ىذلا با ذك هم ةبادصلا مالعأ

 ان رظن هيفو « ايمطق الع ةروكذملا ةدابشلاب ميملع مدقت ىعدتسي مريفكتب كىملا نأب مرفکی مل نم جتحاو

 نه » ثيدح هديؤب و « مرک نم ريفك-: انداةتعا ف فاك كلذو هت وم نيد ىلا ایت الع هورفک نم ةيکرخ لمن

 لاق « هیلع داح الإ هللا ودع لاق وأ رفكلاب السم یر نم » لسم ظفل قو « امهدحآ هب ءاب دف رناک هيخآل لات

 ىذتةع مث رفکب حج نأ بجيف elel عطقلا اندنه لمح نم رفک اب ةعاج ن وهرب مهنأ موم قةحت دق ءالؤهو

 دو>جلاب رفکسا اورسف نأ دعب هی د وحول ار حرا ال نم هوڪو مصا دچس ندعف هولاق ام و یهو « عرادلا رخ

 م ولو مهرذك ینعتقت ءالؤ» ق- ىف ةدراولا رابخلا هذهو اذلق كلذ لعاف ریفکت ىلع عامجالا مايقب اوجتحا ناف

 مرفكب کلا نه تابچاولاب لععاو الاجا مالسالا داةتعا مهجتي الو ؛ ایمطق الم ه ورك نم ةيكزت ادة

 تبداحا درس نأ دعب لاف هبذم ىف ىرطلا ثحبلا اذه ضع ىلا حنج نمو : تاق . كلذ مال دجاماا یجنب ال 6

 جورخلا دصقب الا هکح هقاقحتسا دعب بقا لهأ نم مالعالا نم دحأ ج عال لاق نم لورق ىلع درلا هيف : بایلا

 « «یشب هنم نوقلعتيالو مالسالا نم نرق رج و نآرفلا نوءرقب و قحلا نولوقي و ثبدحلا ىف هل ول لطبم هناف امام هنم

 ريغ لع نآرفلا ىآ نم هولوات اف مهم مع الا ملا وءأو نیلا ءامد لالحتسا اويكترب . مآ مولعملا نمو

 : لاقت نآرقلا ةءارق دنع نولي امو جراوخلا هدم ركذو ساع نبا نع ها لەم جرخأ م . هنم داراا

 دومسد نیا ثردح نم مدقنام عم مولد سمالا روكذإلا لوقا دب ؤيو . هماشتم دنع نوکامو هکحع نونمؤي

 : « مهفملا و ىف ىطرقلا لاق « ةعاجال قداقملا « هئبدل كراتلا  هيفو ثالث یدحاب الا ملم ”ىرما لنق لال د

 هدوصقم رهاظ ناف . هيلي ىذلا بارلا ىف الا ینعب ء دیعس فآ ثيدح ىف رركذملا لیلا مريفک-تب لوقلا ديزو

 نم قاعتب ٹی هعهار ةرقو هتعرسا ةيمرلا ند مولا جرخ ا ءیثا هم اوقلمتي و مالسالا نم اوجرخ مآ

 .لک رفکب حطة اذكو : هيف ءافشا بحاص لاقو « مدلاو ثرفلا قبس » هلوق كلذ لا راشأ دقو , ءىثب ةيمرلا

 هنع ةدرلا باک ىف « ةضورلا د بحاص هاكحو « ةياحصلا ريف ك-: وأ ةمالا لولضت ىلإ هب لصوتي الوق لاق نم

 موظفاتل مهملع یرع مالسالا كح نأو قاسف جراوخلا نأ ىلا ةئسلا لهأ نم لوصآلا لهأ رثك | بهذو . هرفأو

 كلذ مرجو دساف لب وأ ىلا نيد:ةسم نيلسملا م ریفگش اوقف اعاو < مالسالا ناكرأ ىلع مما وهو نیئدامدا اب

 نأ ىلع نیلسلا ءالع عجا : باطلا لاتو . كرشلاو رفکلاب مهيلع ةدامدلاو ملاومأو مییفلام ءامد ةحابقسا ىلإ

 اومادام ثورفکی ال مآ و“ ممابذ لكأو محک ان اوزاجأو « نیلساا قرف نم ةقرف مهتاالض عم جراوخلا .

 یتح اهريغ نم نیماکتاا دنع الاكشإ دشآ نوک ةلأسملا هذه تداک : ضارع لاو . مالسالا لصاب نيكسمتم

 :لاق٠ نيدلا ف ماع مو سم جارخاو للا ىف رفاک لاعدا ناپ رذتءا le ىلاعملا اأ مامالا قلا كيع هيقفلأ لأ

 . رفکسا ىلإ ىدؤت الارفآ اولق او رفکلاب موقلا حرصي مل : لاقو یثالقابلا ركب وبأ ىضاقلا هلبق فقوت دقو

 اليبس هيلا دجو ام ریفکالا نع زارت-الا یفینی ىذلاو « ةقدنزلاو ناعإلا نيب ةقرفتلا و باتک ىف یازفلا لاتو

 مد كف ىف اطخلا نم نوهأ ةايحلا ىف رفاك ف لأ كرت ىف أطخلاو « أطخ ديحوتلاب نیرقلا نيلصالا ءامد ةحايقسا ناف

 قورك» نيدلا رم قورملاب مهفصو دعب بابلا ثيداحأ ثلاث ىف هلوق ممرفكي مل نم هب جتحا امو . دحاو ل

 دوج بهذ : لاطب نبا لاق « ءىش ام قلع له ةقوفلا ىف ىراهتيف » لاق نأ ىلإ « همس ىلا ىمارلا رظنیف مهسلا
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 حقو ذاو « كدلا نم یراآ نال « قوفلا ىف ىراهتي » هلوقل نیلساا ةلج نع نيجراخ ريغ جراوخلا نأ ىلا ءاملعلا
 « نيقيب الا هنم جرخم مل نقيب مالسالا دقع هل تبث نم نآل مالسالا نم جو رخل اب مهيلع عطقي م كلذ ىف كلا
 ىلع لمح ىلع نع تبث نإ اذهو : تلق . اورف رفكلا نم : لاقف ؟ اورفك له رجلا لهأ نع ىلع لئس دقو : لاق
 « قوفلا ىف یراعب » هلوقب هچاجتحا قو. مرفک نم دنع م ريفمكت بجوأ ىذلا مدفتعم ىلع علطا نكي مل هنأ
 قيس » اهضهب قو« ءىثب هنم قاعي | د یت آیس اکو هيلا ةراشالا تدقق اک ررک ذلا ثيدحلا قرط ضعب ىف ناف « رظن
 نم هنم ءیثب الو مهسا اب قلب م هنأ ققحت مث ال وأ ءىث قوفلا ف له ددرت هنأ ادیب عمجا قيرطو « مدلاو ثرفلا
 ىلا ةراشإ « ىرامثإ » هلوف ىف نركيو « مهتم صاخشأ یالخا ىلع هيف فالتخالا لم نأ نک و « ءیثب ىمرلأ
 : لاق « ثيدحلا ىف رهظأ مريفکتب لوقلاو : « مبفملا » ف ىطرقلا لاق « ءىش مالسالا نم هعم یت دف موضب نأ
 «جراوخلا لاومأ ىف ثيدحلا لهآ نم ةفئاط لرق وهو مفاومأ ىسنو نولتقيو ن ولئاقي مه ریفکتب لوقلا لعف
 مهم رسآسا نم امأف برجا اويصأ و اصعلا اوقش اذ] ضبا لهأ كلم مهب كلسإ مريفکن مدعب لوقلا ىلعو
 ىف فالتخالا بسحب هيف فاتخا ؟ هتعدب در ىف دمت ل لتي ال وأ ةباتتسالا دعو لقب له هيلع روظ اذاف ةعدوب
 فسح ةومزلا مالعأ نم ىلع ثيدحلا فو لاق , ایش ةمالسلاب لدمف الو رطخ باب ریفگنلا باب و : لاق « مريفكدت
 ةمذلا لهأ اوکرتو مهءامد اوحابتسا مهفلاخ نم رفکب اوکح ال جراوخلا نأ كلذو « حقي نأ لبق عقو |« ربخأ
 مل نيالا لابا ةدايع راثآ نم ءاك اذهو « نیلسلا لاتقب | ولغتا و نيكرشملا لاتف اوكرتو « مدهعب مل ین اولاقف
 هيم و هرآ لک هللا لرسر ىلع در مارنا کو ملا نم قو لی اوكسمتب مد ملعلا رو مرودص حرش

 هک او , نیکرشاا لاتق نم ىلوأ جراوخلا لاتق نأ ثيدحلا فو : ةريبه نبا لاق . ةءالسلا هللا لأسأ دوجلا ىلإ
 هيفو  لوا لالا سأر ظفحو « حبرلا بلط كرشلا لهأ لاتق قو . مالسالا لام نسأر ظفح مملاتق ىف نأ هيف
 هيفو  فلسلا عامج] ةفلاخم ىلا اهرهاوظب لوقلا ىنذفي ىتلا لبرأتلا ةلباقلا تايآلا عیج رهارظب ذغالا نع رجزلا
 ةءيرشلا عراشلا فصو دقو « عرشلا هيف نذأي مل اف سفنلا ىلع لملاب ةدارعلا ىف عطنتلاو ةنايدلا ف ولغلا نم ريذحتلا
 . هنایب مدقن اک جراوخلا كلذ سکعف ؛ نينمؤملاب ةنأرلا یلاو رافکسا ىلع ةدشلا ىلا بدن امإو « ةحم ةلوس ام اب
 حقی جرخ نمو « دساف دامدعا ىلع لئاقا برلا بصأ نمو < لداعلا مامالا ةعاط نع جرخ نم لاق زاوج هءفو
 وأ هلام ىلد ةبلغلا دارا رئاج مامإ ةعاط نع جرخ نم امأو ؛ داسفلاب ضرألا ىف یعسیو لیبساا فیخ و قرطلا
 ىف كلذ نایب قآیسو «هتقاط ردقب هلهأو هلامو هسفن نع عفدي نأ هلو هلاتق لحيالو ررذعم وف هلهأ وأ هسفن
 ركحذو ىلع ند رضا ىنب نم لجر نع ثراحلا نب هللا دبع نع حي دنسب ی وعلا جرخأ دقو « نتفلا باتك
 ىلعو : تاق .الاقم م ناف مولت ات الف أ راج امامإ ارفلاخ نإو « مهولت اقف الدع امام) !یفلاخ نإ : لاف جراوخلا
 جاجحلا ىلع اوجرخ نيذلا ءارقلل مث ريبزلا نب هللا دبعل مت ةرحلا ىف ةنيدملا لهأل مث ىلع نب نيسحلل عقرام لمح كلذ
 نوكي نأ لاتحال رظأ هيفو  سارلا رمش لاصتتسا مذ هيفو ٠ لعأ هللاو ثعشألا نب دع نب نرلا دبع ةصق ىف
 جورخ بیس نأ نايب ١ ثيداحألا هذه حي ىف ةناوء وبأ مجرتو ٠ اهمذ ةدارال ال ةمقاولا مهتفص نايب داراا
 طورشااب جدا وخا لاتف ةا.] هيفو < كلذ مونع ین اباوص تناك امنوک عم ةمسقلا ىف ةرثآلا بیس ناك جراوخلا



 مولاتقو نيدنامملاو نيدثرملا ةباقتسا باتك - ۸۸ ۳۰۲

 نمو ةب دمحا 2۰الا نء ةددتبلا قرفا رش جراوخاا نآ و « مالسالا نيد ىلع ًانيد راتخ نأ ريغ نمو هنم جورخلا

 هيفو نيالا ىف هتد دا رمعل ةمرظد ةيقام همفو « ًاقلطم مریفکستب لولا ىلع ىنيم ريخآلاو : تاق. یراصالاو دوها

 ردي یتح عوولاو فدقنلاو ةدابعلا ىف ةياغلا هليدعتب دوهشملا خاب ولو لالا رهاظب ليدءتلا ىف تكي ال هنأ
 نطاب

 ةينات>:ب ور نب ریپ و « قحرإ وبأ وه ىتاييغلاو , دايز نبا وه ( دحاولا دید ) هلوق . ىناثلا ثيدحلا . هلا

 یراخبلا ىف هل سيل و « بالا ت دحکم ةياور ىف كلذک عقوو « ريسأ اضيأ 4 لاقيو رفص» ةلءبم اهدمب هرا

 هن رات ىف يعن وبأ رکذو , ةبحض هل نإ لاقي و اف وكلا لزن ةبلعل نم براحم یت: نم وهو « دحاولا ثيدحلا اذه ىوس

 لاقي و « نيس رشع نبا انآ ما ىلا فوت لاق ورعع نب ريسإ ند ىبأ یترمخآ و ردع نب ری نب ورم نب سوق انثدح د

 لیفو « یترقا سي وأ ةليضف ىف ريع نع رباج نب ريسأ نع ةرضن فآ ةياود ف لسم دنع عقو اذك رب اج نب ريسأ هل

 ةءاود قو . هتهج نم ىأ ( قارما لبق هديب یوهآو لوقب هتم ) هلوق . هد بسا راج نب ور نب ريسأ وه

 لا دنع جورخلا قورالا : لاطب نيا لاق ( نوقرع ) هلوق ۰ « قرشاا وحن » لم دنع ىتابيشلا نع رپسم نب ىلع

 اذا ىمارلا هقرمأو هنم راو اقوم و اقيم هنم قرع وهف هنم نأ مث هباصأ اذإ ضرغلا نم مهسلا قرم لاقي ةغللا

 م۳) قورم ) هلوق . ةعرسب هجورخل قربلا قرم لق هنمو هنم جر هنال قرع قرمملل ليف هنمو هب كلذ لمف

 لاق ؟ ةمالغ ملام تاق ريسأ لاق » لاق ىنابيشلا نع ليضف نب د# قبرط نم هحيدص ىف ةئاوع وبأ داز ( ةيمرلا نم

 نيدركذملا موقل اب داراا مث ةر ورحلا نأب حرص فینح نب لوس نأ اذه فر < هيلع كديزأ ال ب ىنلا نم تەم

 : ىربطلا لاق . دارملا موك ىفال ةرسنار ممالا ف فقوت دیم- ابأ نأ مدقنام یوقیف نيبابلا نبذه ثيداحأ ىف

 ور# ن ةدييعر 4 نب دب وسو عفار یآ نب هّیا لمع ًا رصتخو ات لع نع جداوخلا ىف ثردحلا اذه یورو

 لئاو وبأو قرد وبأو ريثكوب او ىذو وأو : تاق . م واو دايز نب قراطو ىرجلا بیو بهو نب دیزو

 طو الا ف یتاربطاا هجرخأ ىلع لو ٠ ءار فأ رفمج وبأو دازبلا دنء ةفيحج وأو قارطااو هب وهار نب ق#] دئسم و

 نب هللا ديد هضرب وأ بلاط یا نب ىلد عم 2 ین نع هاورو یراملا لاق « ةروض نب معاعو ريع نب ريثكو

 كلام نب سنأو ىردخاا دع وبأو رع نباو صا-علا نب ورع نب ها ديعو سابع ناو رذ وبأو دومسم

 یس الا نالو فينح نب لهسو ىفوأ یبا نب هقا دیعو ةمامأ وبأو ةزرب وبأو راجو ةشئاعو ةركب وبأو ةفيذحو

 سإ رع نب نمحرلا دبعو ىلجولا هللا دبع نب بدنجو رساي نب رامعو صاقو نا نا دعسو ورم نب عفارو : تاق

 عمس هنأ رعادا قدزرفلا قي را نم ديج دنمإ طسوآلا ىف یاری هجرخأ ةريره وبأو ىلع نب قاطو صاع نب ةيقعو

 الإ هلإ ال لاق نم نولتقب انياع نوجرفي اموق ناو قرشلا لهأ نم لجر ی لاقن الأو ديعس اپآو ةر ره اآ

 « ديوث رجا هلن ءولتق نمو ديهش رجأ هلف میلتق نم : لوقو ی يذلا انعم » ل الاقف ماوس نم نونمؤبو هللا

 ةركب أو ربع نب ها دیعو دنعرم ىنأو لمك ةددعتم ممشک لا قرظااو ةباحصلا نم ادهن ندرشعو ةر ءالورف

 ٠ ر هللا لودر نع كلذ ةحصب عطقلا امهريخ عومج ديفنف « رذ هاو ةزرب فار

 ةدحاو امهاوع5 ناشف لنت 'ىتح ةعاسلا موقنال : هيي يذلا لوق بسا - ۸

 : لاق هنع هلا ی ضر ةريره ىأ ند » جرعالا نع دان زا وبأ انثدح نايفم انثدح * لع شم - ۰۵
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 « ةدحاو اهاوع5 ناتثف لیفت ىتح ةءاسلا موقت ال : هب هللا لوسر لاق
 ¢ را ظفلب مر |ذ کوس ) ةرحأو اھا رەد ناتو لد س ةعاسلا موتا 2 ینلا لوق ة باب ( هلو

 دا رلاو «ةميظع 212 امجاب نوک 0 ةدايزلا نم نا قو. لا هلأ ءا نإ ما باث کف قوتسم ه>رش فاو

 ىلع هنأ اممم لک داقتعا داراا لمقو <« حجارلا ىلع مالسالا ةوءدلاب دارلاو <« ةبواعم ةعاجو ىلع ةعاج نيم لاب
 و دءءس یآ نوع ةرضن یآ قيزط نم یرامآ دنع اک قرط ضع ىف عقرام ىلإ ةراش هالا انه هدروأو ؛ ق لا

 U هتي ءأانم ربظن كلذيف ¢ قلاب نيد ةةئاطلا ىلوأ 1 متقو ةقرام تقم ذا كلذك م اف 9« هرخآ ىف دازو بايلا كثب ل

 لما هللاو هلبق

 نیلوأتلا ىف ءاجام ساب - ٩
 روسلل ناو زا نب "ورم ینربخآ ٍباهش نبا نع سوی ىف لح ثيل لاقو ۽ هلا ذيع وأ لاق ۹

 ۳ مى نب ماشه تم لوقي باطخلا نب - ع اممم املأ » هاربخأ یراق درع نب نمحرلا دبعو ةمرغک نبا
 اینتر روج ىلع اھو ر و ۳۹3 رتءارقل تصدتساف ۽ د أ رلوسر و ةايح ىف رناقرفا 5 هروس

 : تل ر وأ  هئادرب هتیبل 2 ل یتح هترظ ¢ ةالصلا ىف روا ہا تدکف 4 DEE هللا لوز

 ىنأرتأ لي لا لوسر نا ٹاوف . تب ذك : هل تاق . ب ا لوضر امينأرقأ : لاق ؟ ةروسلا وذه كأرقأ نم
 اذه تەم ىنإ هللا لوسراي : هل تاقف ب لل لود ىلإ هدوقأ تقاطناف . اهژرتآ كتم ىتلا ةرودلا هذه
 ناي هاسرآ « کف لوسر لاقف . ناقرفلا ةروس ىنتأرقأ تنأو « هیت مل فورح ىلع ناقرفلا ةروسب أرقي
 هلل ور لاق 1 تا ۹ اذه : غالب دا لوسر لاق ۰ اهؤارقي 1 هتم یتا ةءارقلا هيلع أر قف « ماشهای و را

 اًؤرقاف ؛ فرح ةمرس ىلع لزنأ "نا رقلا اذه نإ : لاق م . ت أ ا اذكه : : لاق « تأ رف «رماي ًارقا : کک

 6 هم رست ام

 4 ۳00 اھ 007 0 ونمآ نب ۰ 1 3 لا هذه تا 2 1 : لاق نع ا 1 ید 3 درع نع » ةمقلع نع ميهارا

 وه ام « نونافت اكسيل : كي نا ”لوسر لاقف ؟ هسفن ری م | انيأ : اولاقو ةن تي ینا باما ىلع كلذ قش
 « می رظا 2 دل رشلا "نإ ‹ اب كرم هال یبا هبال "ناقل لاق اک

 "نابتع تەم »لاق عيب رلا نب ووم ينربخأ ی ره زا نع ا ربخآ هللا دیه ان ربخآ نادبع اش - ۳۲۸
 هوا كلذ : نم لجر لاقف ؟ شخ نب عاام نأ : لر لف“ عب للا هلو سر ىلع اد : لوقي تاع نبا
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ماو نیدناهااو نادآراا باقسا پاک
 

 لاق . ی : لاق ؟ّللا هجو كلذب ىغتبت ىلا الإ | ال لوقی هنولوقت الا : يب ىلا لاقف . هلوسرو هق بال

 « رانا هیاع نا مرح الإ هب ةمايقلا موي دبع یفاوییال هناف

نالا نع نصح نع "نا وع وبأ انثكدح لرعاممإ ن یموم اش - ۹
 نمحرلا دبع وبأ عزاغت لاق 

 : لاق - مع ينمي  ءامدلا ىلع كّحاسأ رج ىذلا ام تدلع دقل : نابل نج را دبع وبأ لاقف « ةيطع نم لابحو

 انلكو - دئرع ابأو ريب لاو قفص ٹا لوسر ىتدعب : لاق ؟ وه ام لاق . لوقي هتم "یش لاق ؟ كل ايأ ال وهام

 َةأرما اهرف “ناف - جاع ةاوعوبأ لاف اذكه : غلس وبأ لاق - جاح ةضور اوتات ىتح اوقلانا : لاق -* راف

 لق ثيح اهانک ردأ ىتح اندارفآ ىلع انقلطناف . اهب ىنوتأف نيكرشملا ىلإ ةمتلب بأ نب بطاح نم ةف اعم

 نبأ اناقف . مميلإ يم هللا لوسر ریسک ةكم لهأ ىلإ بتك ناكو « اهل ريمي ىلع ریس هيج هلا لور انل ١

 ۍابحاص لاقف . ائيش ادّجو اف باخر ىف انا ؛ اه ريعب اهب انا . باتکیعمام : تلاق ؟ كمم ىذلا بانک

 نج رخ هب فاع ینفاو : "زم فاح م ٠ لإ هللا لور بذك ام اندلع دل "تا لاق ء اباتك انها

 نا لومر اهم اونأف «ةفيحصلا تجرخأت ءاسكي ةزجتحم یهو - اهنزح- ىلإ ته ٠ كندكرجأل وأ باتكشلا

 هلك للا لودر لاقف ٠ هقنع برضأت ید « نينءؤللو 4 و-رو هللا ناخ دق « هللا لوسراي : رع لاق ا

 نأ ”تدرأ ینکاو ؛ هلوسرو هاب نمو. نوک أال نأ ىلا« « هللا لو راب : لاق ؟ تعنصام ىلع تالحام بطاحاب

 سلو « ىلامو ىلهأ نع اهب مفدي دي موقا دنع ىل نوکی
 معقد نم هموق نم كلانه 4 الإ دعا كبامأ نم

 هللا ناخ دق , لل لو هراب : لف ر دابق لاق . اريخ الي هل اولوتت ال « قّدصت: لاق . هلامو ها نع هب هلا

كردي امو؟ ردت لهأ ن٠ سيلوأ : لاق هقنع 'برضألف ىندد « نين والو كوسرو
 : لق مهيلع محاطا هللا لا 

 « ملعأ هلو مرو هللا لا "هانیه تقرر رغاف : ةنجلا محل تبجوأ دقن مثشام اول

یوآت ريغب هاخآ رفک | نم باب » یف مدقت ( نیا واتا ىف ءاجام باب ) هلوق
 بابلا قو بدالا باک نمو ل

 ناك ناف رظ للا رفک | نم نأ لصاحلاو , كلذب دارلا نایب و الوأتت» كلذ لات نء رافكز رب مل نم هيلي ىذلا

 الو اأ مذلا قدتسا غئاس ريغ ناك نا رظن لب وأدب ناک ناو . رفاک_ا وه ناك ا« دو مذلا قدتسا لب وأن زیفب

 غئاس لي تب ناک ناو « روپمبا دنع لوالاب قحفلی الو هب قباب اع رجزی و هثلعخ هجو هل نيبب لب فکس ىلإ لصر

 اذا مثأب سیل هلبوأتب روذع» لو لك لا لاو . باو هلا ىلإ عجرب یتح ةجحلا هيلع ماقت لب مذلا قحتسي ل

 ربع ثيدح لوألا ثيدحلا : ثيداحأ ةعبرأ انه ركذو . معلا ىف هجو هل ناكو برعلا ناسا ىف اهئاس هلب وا: ناك

ب هوه نيو ماز- نإ ميك نب ماشه عم هه ق
س فو رع ةالصا ىف نة رفا ةروس ر

 ىلع وه هأرقام فال



 ۳.۵ ۰۲۱-۹۲۱ ثيدطا

 : ولا نأ ةبج نم ةجزال هتيسائمو « نآرقلا لئاضف باک ىف قوئسم هحرش مدقت قو . 2 هللا لوسر
 یف رع رذ هو هلقن ايف اماشه قفص لب « هب عاقيالا دا راو هئادرب هببا هن وکب الو ماشه بيف کتب رع ذخاب مل
 نم ليعامسالا هلصو « حلا ثيالا لاقو ه دنسلا لوأ ىف هلوقو . ني:ءارقلا زاوج ىف ةجحلا نایب ىلع هدنی مو هراکن]
 هریغ و نآرقلا لثاضف ىف مدت دقو ءديزب نيا وه هيف تلا خیش سن وی و . هزء ثوللا باک اص ت هللا د.ع قبرط

 ند هلصو ىراخيلا نأ ىف هعبت نمو ىاطاغم موو ۰ سا وب نع ۷ ليقع نع نکا ال وصوم اضيأ ثلا باور نم

 وه لږقو « هااعمو هنزو هباوآ یا ةلممه نیس « هرواسأ تدكو هلرقو « سون نع ثيألا نع ريفع نب دعس

 . اهنع أشني هنآل شطبلا ىلع قلطت دق ةروسلا نال شطرلا ین« نوكي دقو « هرکذ عفترا اذا روسي راس مطوق نم

 هحرش مدقت دقو ( مظب {pr او اب لو اونمآ نيذلا ( یلامت هلوق لور ىف دو »سم نا ثيدح ینا! ثر لا

 لپ هنأ ةرج نم ةمجرتلا ىف هلوخد هجوو « نویفوک مپاک انه هدنسو « نيدئرملا ةيانقسا باتک نم ثيدح لوأ ىف
 نيب مث لبوأتلا ىف رهاظ ها ل ۸رذم لب ةيصعم لكل واني ىتح همر ىلع الا ىف الا میام ةباحصلا ذخاؤي م
 ةلهباا مع وهو « مش ن كلام ةصق ىف كلام نب نابتع ثيدح كلاثلا ثيدحلا . لاکشالا عفر ام داراا م
 قواسم هحرش مد دقو « رفصی دقو انو عقر ىذلا وهو نوت وأ مم مث ةم وضم ة.جمه نيش م ةمجعملا نوكسو

 نب كلام قح ىف نينئافلا ذخاؤي مل علي هنآ ةرج نم هتبسانمو , ةالصلا باك نم توببلا ىف دجاسملا باوأ ىف
 هنولوقت الأ ر انه هلوتو٠. ناعابلا فام نود رهاظا ىلع مالالا ماكحأ ءارجإ نأ مه نيب لب او ا مثلا

 لاقو ٠ ىمهلا ةغيصإ « هولوق:ال ١ ىسخرسلاو ىل سأل ةياور ىفو ىنيمشكللا ةياور ىف اذک « هلا الإ هلإ ال لوقي
 ريب « هولوفت ال , هترأر ىذلا : تاق . هن ونفت ىأ « هنولوقت ١ باوصلاو ةياورلا تءاج « هولوةت الأ » نيتلا نبا
 نبا زوجو « عامسا وأ ةيؤرلا ىن.« هنأ رافي ىذلاو « رظن هيف نظلاب لولا ريسفتو . هجوم وهو هلرأ ىف فلأ

 عبارلا ثيدحلا ۰ ادهاش كلذل دشنآو اواو تراص ىتح مالا ةمض عبشأف هلوقن الأ هلصاو درفلا باامخ هنأ نينا
 یودعاوذختال اوءآ نيذلا ام اي ) لات هلوق لوزتو اشيرق تراکم ىف ة.ةاب ىلأ نب بطاح ةصآ ىف ىلع ثيدح

 لهأ رومش ىف راض نا باب ىفو « هب قاهتی امو داهطا با: ن٠ « سرا باب د ىف مدقت دقو ( ءايا وأ کودءو
 «اردب دمش نم لضف باب و ىف مدقتو « كلذ طبضو امتصرةعو !متزجح هلوق نيب مهار « كلذب قامأي ام ةمذلا

 باوجلا امفو , هنم طسب اب ةنحتملا ریست ىفو < راب لهآ ىلع حلطا هقا لمل » هلرق ىلع مالکلا ىزاغملا باک نم
 رب زلاو انأ ین » هلوق نيب عمجا حتفا ةوزغ قو , هرذع لب ین لق نأ دعب بطاح ىلع رع ضارتعا نع
 ركذأو هتاح ىذلا باۃک۔اا ین امو ابا ىف لیق ام نایب و ةأرلا ةصق هيفو « دث م ابآ و انآ ىنثءب د هلوقو « دادقلاو
 موم عقو اذک ( نالف نع ) هلوق . ىطساولا نجرلا دع نبا وه ریفصل اب ( نيصح نع ) لوق . هحرش ةدقب انه

 نب دلاخ ةياور ىف حقو اکو « ةديبط نإ مس و نادت الا ف سيردا نب هلا دبعو ءدارجلا ىف مشو ةياور ىف ىمسو

 قب رط نم لیعاتالا هرحنر .امف ةئارع ىبأ نع نافع نع نوأ هجرخأو : ملم دنع لوف نب ديكو هللا ديع

 یلساا وه ةدمبع نب دعس ىنثد» نحرلا د.ع نب ني ه- نو تاو وأ اند , ال6 نافد نع ةميش ىبأ نب ناد

 یاغماا ةخسأ ف عفو دقو  تبدطا اذه ىف هخيش یلدا نمحرلا ديع یا تنب جوز ناکو ةرح يأ یکی ىقوكداا

 لعا و « یبتنا «ىبلسأا نمحرلا دبع ىبأ نت ىل لا ةديبع نإ دعس ةزح وأ وه » ههنام « نالذ نع م وق دمب انه

 ىرابلا عاف ۰ ۱ 6۳۹ - م
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 هْلوَق ٠ ءاربااو رع نبا مهنه ةباحصلا نم ةسعامج نع ىور ىعبأت دعسو ؛ ىراخبلا نود نم , لا ره  لئاقلا
 ديدشتو ةلمماا رسكب ( ةيطغ نب نابحو ) لوق . نافع ةياود ىف هب حرصو ىبلساا وه ( نمحرلا دبع وبأ عزانت )
 وهو < هلوا حّتفب هطيض رذ نآ اور ضع نأ مااطملاو قراشملا باص هعبتو ىايجلا ىلع وآ یحو « ةدحولا

 ىلع وبأ هعبتو : لاق حتفلاب هطبض یضرفلا نبا نأو رسکلاب هرکذ الوک ام نبا نأ ىزملا کو : تاف . مهو
 « لمهملا دییقت ىف كلذو هتلقن اك حتفلاب هطبض نم ميهوت ىنايجلا ىلع وبأ هب مرج ىذلاو . لاق اذک « ینایجلا
 اضيأ ایلس ةيطع نب نايح ناكو « اعاجا رمكللاب وهو یموم نب نابح عم هركذ ثيح رسکلاب هنأ بوصو
 قرط نم دابجلا رخا وأ ىف مدقآ دقو ‹ لعو نامع لمضفت ىف نیما اناك ناو یلسا نهرلا ديع یال امخاؤهو.

 یا ايولع ةيطع نب نایحو ىلع ىلع ناجع لضفإ ىأ بنام نہرلا ديع 5 ناكو م ثيدحلا اذه ىف نيص نع میشه

 لمتسلاو یوه>لو « قرطلا رثدك] ىف اذدكو ىنممش كلل اذک ( ىذلاام تدلع دفا) هلق . نامثع ىلع الع لضفي

 ةبأ الا ىلعو « هل وشب ءىثو هلوقب انه هذع زیعاا لرقلا وه ىرجتلا لعامف لرالا ورا لدو « یذلا نم د انه

 « ايلع ىنمي د نافع دار ( كيحاص ) هلوق ۰ زمحلا عم ءارلا ديدشأو ميجلا حتمإ ( ارج ) هلوق ٠ لئاقلا وه لعافلا
 ( ك ابآ الز هلوق ۰ اقافتا اهتقارإ ىلإ بودنم نيكرشملا ءامد نآل نيلسملا ءامد ةقارإ ىأ ( ءامدلا ىلع ) هلو

 ليق اذاف هوبأ هنواع ةدش ىف عفو اذإ ناسنالا نأ هيف لصآلاو « ءىثلا ىلع بالا دنع لاقت ةللك یهو ةرمرأا حتفب

 هاعیتسا عضوه ىف لاعتسالا ىف قلطأ مث « نواعم ےل سيل نم د ج مالا ىف دج ؛ بأ كل سيل هانءف كل ايأ ال
 « لوقو هتم و انه یممشکلا و لهتسلا ةياود ىف ( هلوتر ەتە ( هلوق . لءف ول وف نم بطاخلا نم ردصیام

 مدا ىلع تطةس ةيأ الا ء لاق و نأكو م اذک ( ینثعب لاق )هلوق . وهام لة هلوقل هجو لوالاو ریم ذهأا فذح

 حتفلا ةورغ ىف مدقت ( دث ابأو ریبزلاو ) هلوق ٠ لد ىأ لاق نجرلا دبع وأ یا لاق لصالا و اط امطاقس] ىف
 دنع عقوو « ىلع عم اوناک ةثالثلا نأب حج و , دث ص ىبأ لدب دادقملا ركذ ىلع نع عفار ىنأ نب هللا دره قيرط نم

 نب ديبزلا ىعمو و ثيدحلا اذه ىف یلساا نمحرلا دبع ىبأ نع فرق ىثعأ قيرط نم « راثالا بيذهت» ىف ىربطلا
 ف عقوو « معالا یعااب تاک نإ الإ راصن الا نم دم وبا الو دادماا سال و « را ےن الا نم لجرو ما وماا ش

 مل اق ىلكلا نبا ريسفت نم ةلأكو ادنتسم هل ركذي لو مهعم اوناك ةحلطو ارامعو رمع نأ ىدحاولل « بابسآلا »
 نب محلا قيرط نم هريسفت ىف هيودرم نا هجرخأ رخآ هجو نه ردع هيف ركذ تدجوو ىدفاولا ريس يف هرأ

 نب رع اهرثأ ىف ثعيف اهر ملي ىنا ليربج ربخأف . ةروكذملا ةأراا ةصق ىف سنأ نع ةداتق نع كلا دبع
 لیعاس) نب یموم وه ( ةلس وبأ لاق ) هلوق . مج مث له« ( جاح ةضود ) هلو . با اظ ىنأ نب لعو باطخلا
 « خاغ » باو ماا نأ فرعي ناك یسوم نأ ىلإ ةراشإ هيف ( جاح ةناوع وبأ لاق اذکم ) هلوق ۰ هيف یداخبلا خيش

 نع غئاصلا ليعامس] نب دمج ةياور ن» هحيا ىف ةناوع وبأ هجرخأ دقو ميجا و 2 بلا اهلاق هخیش نکلو نيتمجعب

 لاق ىووناا لاق ؛ نیتهج.< ىأ «خا ه نولوقي سانلاو نافد لاق مج مث ةلدرع « جاح » ظفلب اهركذف نافع
 نيب عضوم وهو ميج مث ةلب؟ « جاح تاذ » هل لاقي رخآ ناكمي هيلع هبتشا هنأكو ةناوع ىف أ ند طاغ وه ءايلملا
 ىدقاولا ركذو : تاق. ةئيدملا برقب ةنيدملاو ك٠ نيب ماف « خاع ةضور ء امآ و « جاحلا کسب ماشلاو ةنيدلا

 : لاق بطاح نب نمحرلأ دبع قرراط نه هدئاوف ىف هبوب جرخأو , ةيدملا نهدي م ید ةفیالا ىذ نه برثااب هنأ
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 .« ةئيدملا نم اليم رشع ىنثا نم بيرق ىلع ناكملا نأ ايفو ةمقاا رکن ريب رال ًافيلح نيلا لها نم بطاح ناكو
 . دقو « بابلا رخآ ىف كلذ قأيسو , ًاضيأ مو وهو مج مث مع «جاحد اضيأ اهوقي ناکایشه نأ ىل.مساا مدو
 ةراشإ هخيش وأ امنع ینک یراخبلا لملف « اذنك ةضور اوت ىتح » ظفلب میشه قیر نم داهجلا رخا وأ ىف قيس
 لد اهولاق نيصح نع ةاورلا رك أ نکل اهفیحهتب ةناوع وبأ درفني لف اذه ىلعو . امفحصب ناك ایشه نأ ىلإ

 ةياود ىف ( اب ىنوتئاف نيكرشملا ىلإ ةعتاب ىلأ نإ بطاح نم ةفيحص اهعم ةأرما اهیف ناف ) هلوق . نيتمجعع باوصلا
 نمظلا نم ةلءاق ین ةليعف ةميظد نز و ةمجعم ءاظب ةئيدظلاو «باّسك اپعم ةنيعظ اهب ناف و عفار ىبأ نب هللا دیبع "

 عم نمظن ام ةئيعظ تہ : ىاطخلا لاقو < اکا و نمظا ىنلا نیعظلا بكرت 5 ةنيعظ تیم ليقو ؛ لیحرلا وه و

 هوقلطأفاوعسون مث « هيف ام رکرل ةأرما تيم جدولا مسا هنا لیقو جدوما ىف تناكاذإ الإ ةنيمظ ۱4 لاةي. الو امجوز
 ةئيزم نم انآ یدقاولا ركذو ءابمعا ف فالتخالا نايب حّمفلا ةورغ ىف مدة دقو «جدوه ىف نكن مل ولو ةأرملا لء
 ةالو» یناک اما همجت نمو ی ها رکذو  ةنيدلا و کم نيب ةي رق ىلعي مچ امدعب ءارلا حتفب جرملا لهآ نم اهنآو

 ليقو « ىزءلا دمع نب دا ىب ةالوم لیفو « وروع لذي نارمع ليقو « فانهم دبع نب مشاه نب ورع نب قیص ی

 ريسفت قو » شيرقل ةالوم امنآ ةيدورم نبا دنع هيلا ترشآ ىذلا سنا ثيدح قو « سابعلا ىلاوم نم تناك

 ینلا احل لاقن ةئيدملا تمدق اهنآ یدحاولا دنعو ادر اهاسكو ريناد ةرشع اهاطعا ايطاح نأ نايح نب لئاقم
 ام : تلات « ةيئذه تااکو ؟ شرق پایش نع تنأ ناف : لاق  تجنحا. نكلو ال : ثلاق ؟ ةلسم تشچ : 2
 لوسد نأ ک۰ لها ىلا ًاباثك اممم بتکسف بطاح اهانأف اباحو اماسکف , كلذ نم ”ىش ردب ةعقو دعب ین باط
 شيرق رامک ىلا بطاح بعکف : بطاح نب نجرلا ديد ثيدح قو. کرذح اوذفن ورغي نأ ديرب 2 هللا

 ىلإ رسآ ك٠ ورة نأ لَو ینا دارأ امل ىلع نب ثرالا قيرط نم یربطااو لب ىبأ دنعو < ما حصتقي باتکب
 لهآ ىلإ بطاح بتکف ةءئلب ىلأ نإ بطاح هعمسا , کم ريغ دیر هنأ ساناا ىف ىثفأ و كلذ باعا نم سا
 دقو « کدیر الإ هارآ الو وزخل اب نمانلا ىف نذآ لب نا لوسر نأ هب تک ىف ناك هنأ یدفاولا رکذو « كلذب کم
 ريسآ ) لوق . حتفلا ةورغ ىف بانکلا ىف عفو ام لقنام ةيقب مدقنو « كيا اتکب کا ىراذنإ ن وكي نأ تبرحا

 (اماحر يف انيغتباف ) هلوق . ةيااقوذ ةانثمو ةمجعم نیشب « دنشآ » نیه> نع لی نب دع ةيأور ىف ( ۱۸ ريدإ ىلع

 انمضوذ ثراحلا ةباود ىفو ءانیفتباف اهريمب انخناف, ليضف نب دع ةياور قو ًارهاظ اپمام اشتف اههن أك انبلط ىأ
 هلوق ایا نافع ةياور یهو ءاهتملع دقا » ىنيمشكلا ةياور ىف ( اندلع دق ) هلو . ءدجت من اندنفو اهعاتم
 .باعاح نإ نمزلا دبع ثيدح ىفو « سنأ ثيدح ىف هب حرصو او لاق ىأ ( هب فلحي ىذلاو : ىلع فلح مث )
 وأ» ليضن نبا ةياور قو« ةنايرع ىريصت ىتح كبايث عزنا یا ( كندرجآل وأ بانکلا نجرختل ) هلوق
 م مگ كن رزج لیضف نبا ةءاور نم هدنعو « هلثم هلأ دید نب دلاخ ةياور ىف نأ ليعامسالا رکذو « كنان

 ةجراا ىنعي ةءذلا لهأ روم ىف رظزا یراخبا مجرت لیعاعمالا لاق مش . تعذ اذ] روزجلا لكم كريضأ ىأ یار

 رهشآ «كندرجأل » ةياور : تملا . «كنلتفآل وأ , ةياور یا هفلاخت ةياورلا هذهو « داوجلا باتيك ىف ةيضاملا
 قانق الف كلذ عمو « كندرجأل ن» ىنعملاب اتاك« كالتفأل ه ةياورو اهنم ةرسفم اهنأك« كن ررجأل , ةاورو
 ةياور ىف قوام ةروپشلا ةياورلا دی ور و . هب مجرت ىذلا درجنلا مرات سيف ةداعلا ىف امین تيلس یاقق اذإ امن ال ةمجرتلا
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 حتفو فاقلا رسكب عقو اذ ك :نيتلا نبا لاق « بايثلا نيقلتل وأ بات کلا نجرختل و ظفلب عفار ىبأ نب هللا ديبع

 ةياورلا ىف ءاج اذک اهحتفب و ءايلا رسكب وه : ىتامركملا لاقو ؛ ةدئاز ءايلاو : لاق نوالا ديدشتو ةيناتدتلا ءايلا

 ةلك اهلا قب رط ىلغ تعقو املأ ىلع لمحتف ةءاورلا تأ اذإ نکل . اهفذح ىضتقت ةيفي رصتلا دعاوقلاو ءايلا تابئاب

 بااملا نم تافتلالا قبرط ىلع بئاغلا ثا واا باطخ ىلع لمحتف ةدتفلا امأو ةرسكسلا همچو اذهر ؛ نجرختل

 ةياورلا باوص نأ ىل رهظي و : تلف « با. عفرف اذه لع و لورجملل ءانبلا ىلع فاقلا حتف زوج و : لاق « ةبيغلا ىلا

 ثید> ىف عقوو « خیرظ فاك ىلإ رقفي الو ةتبلا هيف لاکش) ال ادج رهاظ وهو عمجا ظفاب نونااب « نیقلتا د

 باتکسا ىئيظعنل هاو ابات؟ كرم نأ ر هللا لور انثد> دق لاقف تب فک لاقف بانک ىعم سوا تل اقف » سأ

 نامل امهتأ تنظ اذ یتح ! نيملس» نم ساب مدارا یااق « هيف انا الإ اب وث كرلع كرتأ ال وأ كمد ىذلا
 ايلا نمادتل را توما كنقيذنا هقاو : الاقن اممفیس السف املا اعجرف د هيفو « اهصافع تلح اعم بوث لک ف

 اباتقب نذإ امیعم نكي لو راکنالا ىلع ت رصأ املف الوآ لتقلاب امادده امعأب امهنيب عمج و « تركناف باتکما

 هيفدأ : تل اقف و اضيأ ۳ ثيدح ىف دازو ؛ ةئيقح اها ةر نأ تیشخ كلذ تةق اماف ا ایٹ دب رجب اهادده

 اب. ىلع لزب لف » یربطا دنع نمحرلا دبع نع فرق ىثعأ ةءاود قو « مپ هللا لوسر ىلإ یادرت نأ ىلع اکیا

 زر ىنلا ردهأ نويف تدع دقف ىناثلا ىلع رثدك آلاف امءوق نيد ىلع وأ ةملسم تناك له فاتخا دقو « هتناغ ىتح

 موي لَو ینا صأ و سنأ ثيد-لوأ ىف عقو دقو« هباحصأ هاجهو اج ینغت تناك امن حتفلا مور ممد

 ةفيحصلا ىأ ( اهب اونأف) لوق ٠ بطاح عم اهتصق ركذف ةراس مآ امأو » لق مث مهف اهركذف « ةمبرآ لتقب حتفلا

 ءىرقت » دازو رع نم نابع نبا ةياور ىف هوحتو « باتکلا ىأ « هب ان اف د عفار ىلأ نب هللا ديبع ةياود قو

 ىرماعلا ورع نا ل.مس هتياور ىف ىدقاولا مهارت > 2 لمآ نم نيكرشاا نم سان ىلا بطاح نم همف اذاف هيلع

 ىلع كلمح ام بطاح اب هب هقا لوسر لاقف ) هلق ۰ یا ةسيمأ نب ناوفصو ىورخلا لج ىنأ نب ةمركعو

 : لاق ؟ بات کا اذه تیک ىنأ : لات ابطاح ل هللا لوسر اعدف و بطاح نب نرلا ديع ةياور ىف ( تءئص ام

 ىف كلذ نيب دقو ؛ كلذل هب ىعداساف باتکسا ءاج ال امضا نكي مل ابطاح نأكو « كلذ ىلع كلمح اذ : لاق . معن

 لس ىرطلا هجرخأ نعرلا دبع ةباود وع رک ذف « بطاح ىلإ لسرأف و هظفا و باطلا نب رع نع سابع نبأ ثيدح

 ةدحوملاب « یی ام» یلمتسلا ةاور قو ( هلوسرو هاب انهوء نوكأ ال نأ ىلام هلا لوسر اب : لات ) هلوق . حيي

 نبا ةياور یفو « هقا ىف تلسا دام توت را ام هللاو امآ و بطاح نب نمخرلا دبع ةءاود قو« حضرأ وهو ماللا لدب

 ام عفدأ ةنم ىأ ( دي موقلا دنع ىل نوكي نأ تدرأ ىكلو) هلوق . « هلوسرلو هلل حصان ىلإ هللاو لاو و سابع

 ةئحتمملا ريسفت ىف مد و « لامو لمآ نه ىلا بحأ هلوسرو هقاو» فيقث ىثعأ ةياور ىف داز « ىلامو یلدا نم

 نوثب یل ناكو مكيف اببرغ أما تنك ینکرلو » بطاح نب نمرلا دبع ةياور ىفو هريسف:و « اةصاه تنك و هلوق

 كانه ىلحتسملا ةياور ىف ( كلانه هلالإ دحأ كبامحأ نم سياو) هلوق ۰« مهنع عندأ لمل تبتكف هک« ةوخإو

 یریغ هلايع ىف ظفحي نم کم هل الإ لجر کنم سیا و سنأ ثيدح قو ( هلامو هلهأ نع هب هقا عفدي نم ةموق نم )

 نوكي نأ لمت و « ركذ ام هتدص فرع ی نوكي نأ للتحور ( اریخ الإ  اولوفتالو « قدص : لات ) هلوق
 ىلوألا ةراا امأف نيت رم كلذ لاق هناب حرمت هيفو :باءا- ىف لوالا مالكا ىلا داع ىأ ( رمع دام ) وق . یحوب
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 یو هيف یر ینلا هفدصو هرذع حضتا ناکف ةيناثلا امأو , كلذ ىف هرذع هل حضتي مل هنال اروذعم اهيف ناكف

 عقدي ال هرذع ىف هتدص نأ ىرظ هنآب هنع بيجأو . لاكشإ مالكا كلذ رع ةداعإ نف « اریخال] هل اولوقب نأ

 رک وه یامرکلا لاق ( هقنع برضألا ( هلوق ٠ ةندتمملا ري فت ىف هحاضيإ مدقت و « لّتقلا نم هيلع بچو ام

 نم ىل كکرف هقنع برضال ینکرتا ىأ فوذح ًادتیم رخ وهو فوذحم ردصم ليوأت ىف وهو ءابلا بصاو مالا

 سو ةغل ىلع ابحتف زوج و « ملا ماللاو شفخالا ىأر ىلع ةدئاز ءافااو ءابلا نوك زر و ؛ برضلا لجأ

 « قفانلا اذه قنع برضأ ىنعد » عفار ىبأ نب هللا دربع ةياور ىفو « لامتسالا لباق حيصف ماللاب هسفن ماك-ةلا

 یکنآ دقو « رفک دق هناف هنم ىئيكمأ هللا لوسر اي : تاقو قيس تطرتغاف رمع لاق » سابع نا ثيدح ینو
 ريفك ىلع اهب جتحا هل ظحاجلا ىلع درلا ىف هلاق فورم تسيل لاقو ةياورلا هذه ىنالفابلا نب ركب وبأ ىضافلا

 ۰ ابجرخأ السم نأ هچ رختسم ق ىلاق را رکذو ؛ حیحص د:.دا .تدرو ا ىنەم ىضاقلا راک: ال یا و « یصاءا

 هب دارأو رفکلا قاطأ هلءلف تبث اذاو . اهظفا قد و اهدنس ج رخ اءلسم نأ اهو عمجا و ىديخلا هدرو

 هنأ نظ هنأب رعشأف هقنع برض ىف نذآ 2ا هل رظن هيفو , ةيصعملا قافن هب دارآ و قافنلا قلطأ اك ةمعنلا رفك

 ةيصعم بكت را نم ریفک-ت یرب رمع نوکر نأ هنم موليال كلذ عم نكلاو , رفک هنأ قلطأ كلذلو رفك قافن قفان

 . عجر بطاس رذو 2 ین هل نيب ال  باطاح قمح ىف كلذ هنظ ىلع باغ هند و ةعدتبملا هلوقي اک ترک ولو

 ىف مزجو « ررقت ماهفتسا وهو < اردب دېش دق سياوأ » ثرا+ا ةياور ىف ( ردب لمآ نم سیل را ) هو

 .كيلع لءا رعآ رهاظو تک هنکاو ىلإ ربع لاةف و ثراحلا دازو اردب دوش دق هنأ عفار ىبأ نب هلا كنوع ةباور

 ینعم قو كلذ ىف ثحبلاو مزجلاب هاور نم ةياود ارد دمش نم لضف ىف مدقن ( ملطا هقا لعل كيددي امو ) هلو
 كلذب !وذخاوب مل الثم اضرف اوکرت ول ىتح ةروفذم عدن مهبوأذ نأ دارملا نأ دب وب اعو « متكشام اولمعا , هلوق ٠

 الإ « ال : لاق ؟ تارت له: 2 ىنلا هل لاقف نيئح ةليآ سرح ىذلا ةصق ىف ةيلظذحلا نب لهس ثيدحح ىف حقو ام

 نميف ىلع لوق هدیژیو « یلسلا نمحرلا دبع وبآ «ممف ام قفاوي اذهو . اهدمب لمعتال نأ كيلعال لاق ةجاح ءاضقل
 « هنايب مدقت دقو « لمعلا نع متاكنل میلتق نا مب هببن ناسل ىلع ىلاعت هقا ىنعف امب عن ربخآ وأد ةيرورحلا لتق

 كرت نم ةلصاحلا ماثألا مواقي اب باوثاا ليزج نم باث, ةحلاصلا لامعألا ضءب رشاب نم نأب راعشإ هيف !كبف

 ىلع اياع نال هتم انظ لاق ىذلا اذه : لاقن ىلسلا نحرلا دبع ىبأ ىلع لاطب نبا بقعت دقو « ةريثکلا ضئارفلا

 لوق <« ملا دف ىطرةلاو ىزوجلا نبا هجوو « لتقلا هيلع بجو نم الإ ل2ال ندلار لضفلاو ملعلا نم هتناكم

 لهأ نم هنأب مزجلا ثيدحلا اذه نم داتا اءاع نأ هدارم نوکر نأ لمتح : ىتامركلا لاقو , من اک یلسلا

 اطا ايف هنع وفعم دهتجلا نآل ءرظن هيفو لاف اذک ء امطق هب ذخاؤي مل هداهتجا ىف أطخ هنم عقو ول هنأ فرم ةنجلا

 لكى هلن هب ورح ىف اییصم ناک ایاع نأ لاو « نارجأ هلن باصأ ناف رجأ كلذ حم هلو « هعسو هيف لذب اذا هيف

 ناک ولو « ملعأ هللاو لاطب نبا لاق ا هنظ ىلا هيف دنتسا ىلسلا همهف ىذلا نأ روظف « نارجا كلذ نم هيف دهتچا ام
 :لئاقلا وهو عرولا ةياغ ىف ناك هنأ عقاولاو « لاوم لاک ءامدلا ريغ ىلع أرجتي ىلع ناكا احيحص ىملسلا همف ىذا

 هلوق ۰ مجاب ىرجتلا ال ةل ما اب ىرحتلا الا لاما 5 ف طف هنع لقب لو « ىريغ ىرغ ءاضوب ابو ءارفصاب »

 ىف هلثمو « رع تیدج یناذکر « کا ترفغ دق » عفار ىبأ نب هللا ديبع ةیاود ىف ( ةنجلا کل ییچوآ دقن (



 مبلاتفو نيدناعلاو نيدئرملا ةباتتسا باتك - ۸۸ ۳۰

 ءارلاو ةنك اسا ةمجغملا نيفلاب ( هانیع تقرورغاف ) هلوق . دئاع بأ دنع اذکو ةورع نم دوسلا نأ یزاغم

 ق عقوو « قرفلا نم تلءومفا ومف تقرغ ابنک ىتح عومدلا نم تالتما يأ فا م ةنك اس وا و اههنيب ةرركىملا

 وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلوق ٠ تضاف مث تالل ما اما ىلع عمجو « رمع انیع تضافف » ىلع نم ثراحلا ةياور

 هلوق ۰ مج مث ةلمبع ىأ ( جاح ةناوغ وبأ لاق اذك نکلو ) هلوق ۰ نیتمجم ىنعي ( حصآ خاع ) هلوق . فئصملا
 ليقو « نيتمجعملاب رثك الل عقو (خاع لوقب مشهو) هل ٠ هنایب مدقن : تلق . ( عضوم وهو فيحصت جاحو )

 ةضور» هلوقب ربع دابجلا ىف هقيرط نم هجرخآ ال ىراخبلا نأ هدي وب و « لمبساا موج هبو ةناوع ىلأ لوقک ره لب
 میشه ناكو ني:ءجعع, « خاح ةضور د یللا بظقلل ةريسلا ىف عقوو « هنع ىنك امل نيت جلاب ناكولف مدقت اك« اذك

 ةياورلا نيبو اهب ةرياغملا نأ موب وهو < ىهتنا ةناوه فآ ند یراخبلا هركذ اذکو ميجلاب اهنم ةريخالا یورب

 ةلهباا ءاماب املا ةناوع ىبأ دنعف ىلوآلا ىف كلل < حقو لب كلذک سبا و طقف ةرخآلا ءالا ىف وه امنا ةرومدلا

 عطقب نأ حالصل اب خاب ولو نموا نأ مدقت ام ريغ دئا وهلا نم ثيدحلا اذه قو. ةلمم هنع ةبا و رلاف میده امأو امزچ

 نه ىلع بقعت هيفو « عقو ام هنم حق وو ناف هلل بجوأ نميف لد ابطاح نال بنذلا ف عوقولا نم مصميال ةنجلاب هل

 مسالا رک نم ىلع درلا هيفو . بونذلا نم ءىش ىف عوقولا نم اوظفح مهنأ « شام !ولمعا » هلوقب دارملا نا لوأت

 اطا هثم عقو نم نأ هيفو . بذمي نأو هبال هنأب عطق نم ىلدو « رانلا ىف هديلختب مزج نم هو « بنذلا باك: راب

 دیدم و قلا صالختسا ىف دیدشنا زاوج هءفو . ني.ئذ نيب عمج الثا رذته و فرتعي لب هدحج نا هل یفینبال

 سم هلق یرب نم هب لدتسا دقو « سوساجلا رتس كه هيفو . قا هنم جرختسي نا افي وخت دداا هلعفيال اع

 رركستي نأب هديق نم مهتمو ؛ ردب لهآ نم هن وکلا الا كلذ نع لب ینا هدرز مو هلتق ىف رع ناذئسال ةيكلاملا

 همد حابیال مالا سوساا نأ ىلع عاجالا ىوادطلا لقن دقو « مامالا هيف دمتي كلام نع فورءملاو « هنم كلذ

 عجول ةفينح وبأو ىمازوآلا لاق اذكو . هنع نمی تاثیما لهأ نم ناك ناو , رزمی ك الاو ةيعناشلا لاقو
 هاب جن-ا نم جاجتحا و بطاح ةصق نع یزبطلا باجأو . ةئيملا ىوذ ةلذ نع وفعلا هيفو . هسب> لاطيو ةب وقع

 نآل أم نظ وهو ىطرقلا لاق« كلذك هريغ نوکر الف هراذتعا ىف هتدص نم هيلع هللا هملطأ امل هنع حفض ا۶]

 حب لو هتررضح اوناک نيذلا نيقلانلا نع هيجل ىلاعت هللا ريخأ دقو , مم ربظام ىلع یرج ۱۶] هدابء ىف هللا ماك>أ

 هیف و . مالسالا ماكحأ هيلع ىرجت مالسالا ریظا نم لک ین کما كلذكو , مالسالا مرامظال كلذ عم میلنق هل
 ريبكساا ةراشإ هیف و « كلذ ىف تاياورلا نم ةنايب مدقت اك ةاراا عم بطاح ةصآ ىلع هيبن هللا عالطا ةوبناا مالعا نم

 . یصاملا نع وذعاا زاوج هيفو . كلذ ىف مامالا ريختي و نيلسملا ىلع هعفن دئاعلا ىأرلا نم هل روظب ا« مامالا ىلع

 امئايصما امن الولو ةرفاك وأ تناك ةنموم اهلا رظالا مرحي ةيب'جالا نأ ىلع اوممجأ دقو هل ةمرح ال ىصاعلا نأ هيفو

 هاش نمک عوقولا ةزئاجلا بونذلا عيج نارفغ زاوج هيفو ٠ لاطب نبا هلاق اهدیرجتب ىلع اهدده ام امنهرح تطقس

 - مدقت اماهنع هللا ىضر ةثئاع فذقب حطسم ىلع دا ةمانإ تاكشتسا دقو « عدبلا لا نم كلذ ىبأ نمل اذالخ هلا

 باوجااو ؛ ددب لهآ نم هنوکپ للعو « بانا حموسو ةريبكلا نم هبكترا اب حماسي ملف ردب لهآ نم ةنأ عم
 نارفغ زاوج هيفو . امف دحال ىتلا رومالا ف یردبلا نع وفعلا لع نأ « اردب دمش نه لضف باب » ىف مدقتام

 تایپ ىف ةدراولا ثيداحألا يف !ءرج تعج دقو , رابخآ ةدع ىف هب ءامدلا كلذ ىلع لدي و بونالا نم رخأت ام



 ثبدما ٩4١ ۴1۱١

 ايفو « ةرخؤملاو ةمدقملا بونذال « ةرةكسلا لاصحلا و هتم نخأ# امو مدقتام نارفغب اباماعل دوعوملا لاعالا

 . ةناذتتسا هعبالا مامالا ةر طع بیداتلا و ددلآ ةءاقإ یفینبال هنأ و. رع بدأت هيفو « دایچ ديئاسأب ثيداحأ ةدع

 عودا نم هل | ذءايح ىب رع نوكي نأ لمتح و رورسلا دنع ءاکبلا هيفو « مراک ردب لهالو رسا ةبقنم هيفو

 بلطاح ق> ف هلاق ام ىلع مدنلاو

 قلعم دحاو امف ائردح نيرشعو ذحأ ىلع ةعوفراا ثيداحالا نم نيدترملا ةباتئسا باتکل هتشا ( ذعاخ )

 ةيقو , اهعيج امج رغ ىلع لسم هقفاو ةصااخ همبرالاو ادردح رشع ةعبس ىنضم امذو هيف ام رركملا ةةرصرم ةيقبلاو

 لعا هلاو  لوصوه اهضعإ را۶ ةعبس مدعب نف ةباحعاا نع راثآلا نم

 ف مری اردد رفكسلاب حرش 7 نكحاو ¢ ناءإلاب ا ”ءءلقو مر 1 نم الإ 1 یا هلا لوق

 هکاالا افت نیا "نإ ) لاقو . ةيقت هر 4 ةا مهنم اوتدت نأ الإ ) لاقو .  ميظع باذع ملو هلا نم

 نيفعضتسلاو ) لاقو (ارونغ ارفع  هلوق ىلا - ض رألا ىف نيفمضتسم اك اولا ؟ منك ميف اولاق مسا یلاظ

 لعجاو ال و كن ۸ نم ۳ لعجاو امله ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ نیر نو وب نزلا ناالولاو ءاسنلاو لاح را نم

 الا نوكي ال هركسملاو . هب هلا رمآ ام كرت نم نومنتعال نيذلا نيفعضتسلل هلا ر ذعف ( اريصن كن دل نم ان

EEرک نميف سابع نبا لاقو . ةمايقلا موي ىلا ةيقتلا : نسحلا لاقو . هب ما ام لعق نم متم ريغ  

 « ةينلاب لاعألا د ب یا لاقو . نسحلاو يعشلاو ريب زا نبأو رع نيا لاق هبو . ءیشب سیل قلطیف صوصلا

 نب لاله نع لاله ىلأ نب رلیعس نع دیزب نب دلاخ نع ثيآلا ان دح e نب ی اشم —- ۰

 1 مهلا : ةالصلا ىف وءدي ناك 2 "یی “نأ ةرير» ىبأ نع » مرا نهرا دبع نب ةف ايأ نأ ةماسأ

 "كن ًاطو "د دشا ملا نینملا نم ”نيفعضتسلا نأ مبل . دیلولا نب کیلولاو ماشه نب ةهاسو ةميبر ىبأ نب شايع

 2 فسوب ینسک نيس مهيلع ثعباو < رم ىلع

 لوألا : ةءبرأ هاركالا طورشو . هدب و ال 3 ريخلا مازلا وه ) هارک الا باك. ميحرلا نحرلا مسا ( هلوق

 هنأ هنظ ىلع بلخي نأ ىناثلا . رارفلاب ولو عفدلا نع ازجاع رومأملاو هب ددهيام عاقيا ىلع ًارداق هلعاف نوكي نأ
 اهركم دءيال ًادغ كتب رض اذک لعفت مل نا لاق ولف < ايروف هب هددهام نوک, نأ كلاثلا . كلذ هب عقوأ عنتمااذ]

 هرایتخا ىلع لدیام رومأملا نم ریظبال نأ عب ارلا فلخال هن اب ةداما ترج وأ ادج ابیرف انمز رکذ اذ ام یتثتسیو
 قاطف ائالث قلط 4 ليق سو « لذنب ىتح ىداتتيف تلزنأ لوقي و عني نأ هنکمآ و خواف انزلا ىلع هرك أ نك



٩ 
 ۳

 هارکإلا باتك -

 وبا خیشلا لاةف ؟ ال وأ هيلع هرک أ ام لمف كرتب فلكي له هرك-لا ف فلتخاو « قح ريغب سفنلا لتفک ديبأتلا

مآب هلأو هسفن نع عفدلاو لتقلا بانتجاب روهأم لتقلا ىلع هرکاا نأ ىلع عامجالا دقمأا : ىزاريدلا قحا
 لتف نا 

 مرهالک یضتقهو ؛ هريغو ىلازغلا مالك ىف عفو اذکو « هارک الا لاح فلكم ةنأ لدر كلذو « هلدق ىلع هركأ نم

 « مالسالا ىلع ههارك ]و رفاکسلا لتف ىلع هارک الاک عرشلا ةيعاد هاركالا ةيعاد قفاو اذا اع فالخلا صمت

لا ذاوج ىف فالخ الف لتقا ىلع هارک الاک عرشلا ةيعاد هاركالا ةيداد هيف فلاعام اما
 یرج امئاو « هب فیاکش

تراث هلقعو قهاش نم یا نک لعفا نع ةحودنم دال نم وهو اجا فراكت ىف فالحلا
 هلتقف صخش ىلع طف 

 راشأ ام الإ فاكم ريغ هنأ ىف عازن الو ,ةضحم هلآ وه امناو همدع ىف هل رابتخا الو طوقسلا نع هل 2>ودنم ال ها

 دعبأ وهو یمانلاو مئادااك ل فاغلا فيلكت ىف فالخلا ىرج دقو « قاطي الام فیلکت ىلع عيررفتلا نم ىدمألا هيا

 هتمذ ىف لءفلا تورث یعم ىلع «ةياكتر ءابقغلا لاق اءاو الصأ هل روم ال هنال أجاملا نم
 ماکح لا طبر ةبج ند وأ

 نم ایم هسفن ىف لعفلا نوکل ءىطخلا ىلع ةرافکلا تبچور وسلا دوجس عرش ۱۶| : لافقلا لاقو . بابسالاب

 لتقا ىلع أوقفتاف هب ددم ايف فاتخاو « هنع ظفحتلا هنکعال ذا ةلفدا ةلاح هنع ىبن لفاغلا نأ ال ره ثرح

 هلو . نیم رپ وأ مويك سبحلاو برضلا ريسي ىف اوفلتخاو « ليوالا سب+او دردشاا برضلاو وضماا فالو

ا قاسو ( ناعالاب نتماعم هباقو هركأ نم الإ امت هللا لرقو (
 « ران دیرا نا ديدش دمع و وه. 4 ميظع 0 ىل

 ءانثتسالا نإ 5 الاب دوذعم وبا كلذ ىلع کا نم ااو
 ىلع هرکا یالا لخدب نأ ىف ىفأ تای الا نم

 نب د نب ةديبع ییآ قيرط نم ءاج اک رساب نب رامع ىف تازن ۃر وکلا ةبآلا نأ روپشالو ؛ دیعولا تحت رفكلا

 لاقف مب يلا ىلا كلذ کهن , اودارأ ام ضمب ىف مهيداق ىت> هوبذمف ارامع نوكرشلا ذخأ د لاق رساي نب رامع

 هلبقو ىربطلا هجرخأ تاقث هلاجرو لسرم وهو « دع اوداع ناف لاق « ناميالاب انممطم : لاق ؟ كرلق دجت فيك هل

د لاةن دىلا ىف دازف هجولا اذه نم قربا هجرخأو ؛ دیمح نب ديع هنعو قازرلا ديع
 رامعنب دمع نب ةديبع ی ۱ نع

 نع ىقوعلا ةيطع قيرط نم اضيأ ىربطلا جرخأو , اضيأ لسرم وهو « هيبأ ند
 هدنس فو الواعم هوحن سابع نبا

 املاسو |, اخو الالبو ابمصو همأو هابأر اراع اوبذع نیکرشلا نأ هيفو . فمض
 رساب تاف ؛ 2 ذح ىبأ ىلوه

 ةباحملا نأ رذناا نبا دنع ساع نبا نع دهاج ةياور قو . نورخآلا ربصو باذعلا ىف أ ماو
 ىلإ اورجام امل

ف او رام مرءاطأف ءارامعو الالبو ابابخ نوكرشملا ذغأ ةنيدملا
 سم یہک اما هج رخآ و « امه وب ذما نا رخالا ى

 ىنلا نعم ولأسف اراع اوذخأ رافدكلا نأو ةبقملا ىف راص الا ةميب دنع رام نم عقو كلذ نأو لسا نب ديز لس

 ل ىنلا ىلا اب  هوقلطأو مويجعأف هب ءاج ايو دمحع رفكي وه لاقف هوبذمي نأ اوداراف هربخ مدح و

 راع قا یب تا لوسد نأ د نيديس نبا قيرط نم دي“ نب دبع جرخآ و ء اضيأ فمض هدئس نر « هرعت ركذف

 نإ اذ مهل تاق ىح ءالا ىف كوطنف نوکرشاا كغآ لوقیو هنع عومدلا حسم لم كبي وهو رساي نبا

 نم متاح ىلأ نا جرخأ دقو« ضمبب ایضء! یوقث ليسارملا هذهو ء اضيأ هلاسرإ عم تا هلاجرو « دعف ارداع

 ةيقت امالك محل لاق ىت- اراع نوكرشملا بذع د لاق سابع نبا نع دهاجم نع - فیمض وهو - روعآلا لم قرط

نبا نم ةحاط يآ نب يلع قيرط نم يربطلا جرخآ دقو . ثيدحلا < هيلع دیش
 هرکا نمالإ 2 هلرق ىف سابع 
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 هناسلب هركأ نم انأو « هقا سم بضغ هياعق هن اع | دعب رفک نم نأ هللا ربخأ : لات 4 ناعالاب نيمطم هبلقو

 7 مولف هملع تدّوع le دايعلا ا عا اا للا نا« le جرح الف هردع نم كلذ, وجنرل ناءالاب هلق هدااعو

 رفکلا نال ءهرك أ نم الإ هللا نم بضغ مهامف لبق هنأك بضغ مهلمف هلوق نم مدقم هاشتسالاف اذه لعر :تاق
 اوقنت نأ الإ لاقو ) هلوق . هركملا وهو لوألا ىنثتساف دانتعاب نوكي دقو داقتعا ريغ نم لعفلاو لوقلاب نوكي
 نارعلآ ریست ىف اذ مدقت دقو ؛ تاق .دحاو ةءقتو ةاقث : لاق ةديبع 5 مالك نم يدا (ةيقت هو 2 مرنم

 هفاع اذا هيلاوي نأ زوجيف رهاظلا ىف ةرقثال الا رهاظلا ىف الو نطابل ىف الو رفاکلا نمواا ذختيال : ةيالا ىنعمو
 نينمؤاا هللا هجاوي مل ةحيةتسم تناك ا رافکا ةالاوم نأ باطخلا نع لردملا ىف ةمكسحلا ليق ء انطاب ةيداعبو
 ءايلوأ ىراصنلاو 00 00 ( هلوق ق و باطخلا مد |1 هنأ هيف ۶ نأ ىل رمظبو : تاق . باط# اب

 ىف رذع هل ناک نم ىلع اورکنآ یتح همومب اوذخآ مک € متم هناف کنم مرتب نمو « ضعب ءايلو أ مهضعب
 هيف صخر مث « ناءالا دهب 7 ال نع رجرلا ىف ةحيرصلا تابالاک وهو « كلذ ىف ةمخر الا هذه تارا ۳

 نیفمضتسم انك : اولاق ؟ متنک ىف اولاق ممسفنآ یلاظ ةكسئالملا مافوت نذلا نا : لقد ) ) هلوق ۰ كلذ ىلع هرك أ نمل

 انچرخآ انبر نولوقي نذلا نادلولار ار لاجرلا نم نیفءهضتساا و  لاقو (اروفغ ارفع -هلرق لا - ضرالا ىف

 وهو رذ ىنأ ةياور ىف اذگم ( اريصن كندل نم انل لمجاو اياو كندل نم انا لمجاو ابلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم

 ليمألاو ةع رڪ ةباور ق عقوو ؛ حارشلا دنع فالتخالا نم عقو ام ىلع هینتل هظفلب ةتدررأ انار « باوص
 ( اديصن كندل ی انا لمجاو ) هلوق ىلا اهدمب لاتو ( ضرالا ىف ) هلوق ىلا قاف مافوت نيذلا ن نأ یمبافلار

 لات تابالا ( متنک مف اولاق مهسفن أ ىملاظ هکشاللا مافوت نيذلا نا إل نسفلا ةياود ىف عقوو « دييغت هسيفر
 ةروسلا ىف ةيخارّتم والا تاب ألا تناك ناو باوص وهو (اريصن بلوق ىلا هللا لیبس ىف نولتاقتال كلامو )
 اهتأ دهام نع ىورام ىلا ةراشالا ةيضارتالا تابالاب ردص ااو , ریءذحا نم ءىش هيف سياف ةريخألا الا نم

 ماها مهكردأف اوج رغ « متر جاه نإ الإ انه کانال انف ةنيدملا نم مهيلا بک اونمآ کم لهأ نم سان ىف تازت

 : لاطب نبا لاقو نرسغلا هازعو ريخالا اذه ىلع لاط, نبا رصتقاو « نيهركم اورفک یتح مونتفف قبر اب
 (لبامآ ملاظلا ىلا ( نیفضمت-)) الا  لاقو ( مونع وفمي نأ ) ىلا( مس ھن | یلاظ هکشالاا مافوت نيذلا نا ١

 رابع ةدق ىلع ماکت نأ دمب نيتلا نبا لاقو , فنماا هام ايف افرصآ هيف نأ الا ةرالا نم رییغت هيف سیاو : تالف

 13 اللا مافوت نيذلا ]و هلرقو . هلوبقا هردص حتف نم یا ( اردص رفکسلاب حرش نم نکا و لات نأ ىلإ

 اذه لبق (اريصأ كندل نم انا لعجا ل هلوق نال كلذك ةوالما سبا ( اریصا كندل نم انا لمجاو ) هلوق ىلا

 الاول لاقر( منع وفعب نأ هللا ینع كثل ران امضعب قو (امحد اروفغ) هلرق ىلا خسنلا ضءب ىف عقوو : لاق

 ىلا ةيالف « أطخأف لاق اذک « لیرتتلا قس ىلع اذهو ( اريصأ كندل نم إل هلوق ىلا ( لاجرلا نم نية مضت

 اروفغ ) هلوق ىلإ خسنلا ضءب نع هلقن امو الا , ظفلب ال واولاب ( نيفعضت لاو ) اذوأ ىف اريصن اهرخآ

 اهدعب قلا رخآر( اریصم تءاسو إل هلوق ( کالا مافوت نیذلا نآ) اذرآ ىلا الا رخآ نال لمتحم( ايحر

 ۰ تایآ عبر ]قارس دارا هتاف (امحر ادرفغإ اهدعب یا او (ادرغغ ارفع امدعب ىنلا رخآو (البس)

 نرکی ال هرکشا و لاق . اوباغ اذ الإ ىنمي (هب هللا سا ام كرت نم نوهتعال نيذلا نیفضتسلا هقا رذعف ) هلوق
 یرابلا حاف م ۱۳ ۰م



 هارک لا باتك ۳۹ ۸٩-

 ىلع رد_قیال هلل یا ءهب رشلا عاقيإ ىلع ةردق هل نم هب هسمأی ام یا هب هرمأ ام لعف نم عنتم ريغ افمضتسم الا

 یرصبا ىأ (نسحلا لقو) هلوق ۰ هركسملا كح ىف ومف لعفلا نم عاذتمالا ىلع هركسملا ردقبال اک كرتلا نم عانتمالا

 ةيقثلا لاق ىرضبلا نسحلا نع د نارعالا فوع ةياور نم ةبيش نأ نباو دی ندر هلمو (ةمايقلا موي ىلإ ةيقتلا)

 هللا مرج ىتلا سفنلا لتق ىف الا ديمح نب دبع ظفلو «ةيقث لا ىف لعجال ناك هنأ الا ةمامقا موي ىلا نمؤاا ةزئاج

 رابظإ نم رذحلا ةيقثلا ىفعمو : تلق . هريغ سفن لع هسفن رثؤي هنوکلا هريغ لتق لد هرك أ نم رذعبال ین

 جرج نبا قيرط نم قومبلا جرخأو « ةياقولا نم ةلعف ةرمح نزوب ةيقو هلصأو « ريغال هريغو دةتعم نم سلا فام

 نبا لاقو ) هلوق . «لقل هدي طسبب الو ناميالاب نتمطم باقلاو ناسللاب ةيقثلا و لاق سابع نا ر ء ءاطع نع

 نبا لورق امأ ( نسحلاو ىعشااو ريبزلا ناو رع نبا لات هبو ؛ ءىثب سبا قاطبن صوصألا ههركي نميف ساع

 نبا لاق : لاقف هنأ ما قلط یتح صوصالا ههرك أ لجر نع لس هنأ ةمركع قب رط نم ةبيش یا نبا هلصوق سابع

 ناك هنأ سابع نا نع ةمركع نع حيك هنسب قازرلا دبع ج أو . قالطلا هيلع عقيال ىأ « ءىثب سيل : سابع

 لاق هةبرط نم قبلا و ماج ىف ىديجلا امهجرخأف ريبزلا ناو رمع نبا لوقامأو « اًديش هركملا قالط ىربال

 نب ديز ن نمحرلا دبء دلو ما تجوز : لاق جرعالا تب ا ىقثدح دانید نبأ یعب ار مس نايفس انثدح د

 تاأس مث . اهتةلطف ناعفأو نلءفال وا ابةاطتل لاقو طابسا اب وبرضو ینرظب رف هل نيمالغ اعدو هبا ىناعدف باطخلا

 یمشاا لوقامأو . هومت جرعألا تباث نع رخآ هجو نم قازرلا دبع هجبرخأو اعيش هار رب مف ريبزلا ناو ريع نا

 نع لقنو . حقو ناطلساا ههرک | ن] و قالطب سياف صو هالا ههركأ نإ : لو هزه مي داسا قازرلا دمع هصوف

 انثدح و روصت« نب ديم لاةف نسحلا لوق اع و هلتقيال ناطامااو هلق ىلع مدق, صألا نأ ود و همجوت ةنييع نأ

 لاطب نبا لاق د سلا ىلإ حي دن اذهو ء ايش هركملا قالط ىربال ناک هنآ نسحلا نع ةداتق نم ةنا وص وبا

 ناعالاب نمط» هیلق و رفکسف لتقا هسفن ىلع یثخ ىتح رفكلا ىلع هركأ نم نأ ىلع اومجا : رذاملا نبال اعبت

 هنم تنابو ادترم راص رفکسا ربظأ اذإ : لاقف نالا نب دم الإ ءهتجوز هنم نیبت الو ركاب هيلع حال هنأ

 لع : موق لاقو . صرصنلا هتملاخ هيلع درلا نع هتیاکح ینغت لوف اذهو : لاق . السم نطاواا ىف ناک ولو ةتآ سا

 ىعاذوآلا لوق وهو « یزب وأ ريزلا لكأي وأ الم لتقي وأ منمال دجسي نأک لمفلا نود لوقلا ىف ةصخرلا

 ةفئاط تلاقو . ةمرحلا سفنلا لتف ىف ةيقذلا لمجال هنأ حلا نع حيمص دزسإ ,ىضاقلا ليعامس] ج رخآ و « نونو

 سيا , لاق رع ند حي دنس يح نب دبع جرخأف هارک الا دح ىف فاتخا و . ءاوس لعفلاو لوفلا ىف هاركالا

 : هرك نراك عب رأ د هظفلر ةدايزو هر خرش قيرط نهو « بذء وأ یثرا را نج اذإ هسفن ىلع نيمأب لجرلا

 لوق وهو ۵ الک:. تشک الإ نيطوس ینع اردو مالک ام د لاق دوعسم نبأ نعو « دما و دمعولا و برضلاو نجلا

 نبا هيف ,لقن و « عقيال هنأ ىلإ رولا بهذف هركملا قالط ىف اوفلتخاو » لیصفت ديف نییفوکلا دعو « روپمبا

 نع مدقت ثلاث لوق هیفو « ةبالق أو هداتقو ىرهزلا نع هلثم لقنو عقب نييفوكساا نعو « ةب احصلا عامجإ لاطب

 ةزمهلا حتفب نام الا باتك ىف فدصملا هلصو ردح نم فرط اذه ( ةينلاب لامعألا كلي ىنلا لاقو) هلوق . ىعشلا

 لوأ ىف فوتشم هحرش مدقت دقو ءةينلا دارفإو هلوأ ىف ءامتإ » نردب هيف عقو اذكم « ةینلاپ لامعألا و هظفلو

 درلا ىلإ انه هدارياب راشآ یراخبلا نأک و : ابرق ليحلا كرت لوا ىف ءاركالاب قلعت ام قأيو ‹ حيحصلا ىف ثيدح
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 ۰ رک ثردحلا ةءاع لد اک ةينلاب الز یّتم ال ناك اذإ و. لعف لمعلا نال لءفلاو لوقأا نيب هارک الا ۳ قرف نم ىلع

 فال نآرفلا ىف لزنام هبشب لیصفتلا نأب ةيكلاملا ضءب جتحاو . هيلع هرك | ىذلا لمفلا مدع هتي لب هل ةينال
 ف ۶ وب و نكي 1 هن أك لءج هل ن دقّت عم اون رکب 1 الف « ممد نیب و pft امف مالك ا لع ره {e اوهرك ۱ نيذلا

 هيقعت و ؛ ىضأقلا ليعامس] نع لاطب نا ءاكحام ىنءم اذه « لالاو ندبلا ىف رؤي هاف لمفلا تالخم « لام الو ندب

 كورتلاو . كلذ فلاخمام كرتو مهتا واعمو نيكرشملا ةطااخم ىلعو رفکلاب قطلا ىلع اوهرك أ مآب رينملا نبا
 ولو لئاقلا نع صاصقلا طقسر الف سهلا لق مظملا یشساو « كلذ نم ءیثب اوذخا وب لو حیحصا ىلع لامفأ

 كثيدح ركذ مث . هريغ لتفب نأب لتقلا نم هسفن ىجاي نأ دحأل روج الو لرتقملا سفن ىلع هسفن رثآ هنال هركأ
 اذه لث< ةلس ىبأ نع رخآ هجو نم ءاسنلا ةروس ريسفت ىف مدقت « ةالصلا ىف وءدب ناك مب ىذلا نأ ر ةريره ىبأ

 نمرلا ديع نب ركب ىنأ نع ىرهرلا نع بیمش قاب رط نم خالصا باک قو « ءاشملا ةالص اما دازو ثيدملا

 عفر نيح لب هللا لوسر ناكو ةرب ره وبأ لاق و هيقو ثر دلا € ةالص لک ىف رك ناك ةر ره ابأ نأ لم أو

 لهأو هدازو پابلا ثيدح لثم رک دف« مهتامسأب مما لاجرل وعد دملا كلو انب ر ہد نا هللا عم لو هسار

 نع بیسلا نإ دیعس نع یرهزلا نم ةذييع نی نايف قب_ط نم بدالا قو. هل نرفلاخم رضم نم ذثموب قرشلا
 ءاسنلا ةروس ىف نیفمطتساا نايب مدقت دقو هرکذذ « لاق عوکرلا نم هعأر هل لوسر عفر الى لاق ةريره ىبأ

 باتک ىف هلعو ةلزانلا ىف تونفلا ةيعورش# قامتی امو نارع لآ ري فت ىف انه نیروک ذاا ةثالثلاب فيرعتلاو

 اوناک م 3 هارکالاب ثر دلا قاماو صاف ا لمعي ماعلا ركذ نم وه ۽ نيؤءض:ءملاو 0 ها رف و ۰ دا هقو رتولا

 ىلع هارک الا نأ هم دافتسا و « مدت ۴ امركم الإ نوک ال فط ألا نا نيكرشملا عم ةءاقالا ىلع نيهركم

 ۱ نیم قم ماهو محل اعد ال ارفك ناک ول رةكىلا

 رفکا ىلع ناولو لدفلا و برضلا راتخا نم اإ - ١

 ةبالق فأ نع بويأ انثدح باهولا دبع انت دح وئاطلا بشو نب هللا دبع نب دج ارو -- ۱

 "نوکی نأ : ناعالا ةرالع "دجو هيف نك نم ثالث : وب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع »
 نأ هرکی اک رفكلا ىف دوب نآ ها نأو عىل ألا هبعال ءرملا ۳ نأو ( اهاوس امم هيلا ا هلوسرو 6

 « رانلا ىف فدي

 : لوقي رليز نب "دیس تعم“ د البق تەم ليعاع] نع دابع انثدح ناماس ن "دیس شر -- ۲

 « "ضني نأ ًافوتح ناك نائب ماش اغا شقا مالسالا ىلع یت وم ربع ناو ىنيأر دقل

 انوکش : لاق ”ترألا ن بابخ نع » سی انثدح ليعامسا نع یح انثدح دادسم اشو - ۳

 ناك دق : لاقف ؟ انا وعدت الأ انا ”يصنتمت الأ : انلقف ةبمكسلا *لظ ىف هل ةدرب دسوتم وهو لكم هلا لور ىلإ
aE 2 o 550 4 ال 5 1 1 00  

 نیوص» لءحیف هسار ىلع موډ راشالاب ءاوییف ءار لحرف ضرالا لق هل رفح لجرلا لوح وب ملو نم



 هارک الا باتك - ٩ ش ۳۳۹

 ریس چ سالا اذه ياك لاو ٠ هنید نع كلذ لص ۵2 هو هج نود نم ددا طاشمأب طشع و

 « نواح کشکنو < همن ىلع ”بئّذلاو هللا الا ناخمال "تَرَ ىلا ءاءنص نم بک ا را
 ناو هلیف یذلا باولا ف كلذ ىلا ةراشالا تمدقت ) ره كسداا ىلع نارهاو لتقلا و برضلا راتخا نم باب ) هلوق

 یدلا و نآ و هعم رکذ نمو بايلا اذه ق ر رکذاا بايخ كلذک و رفکدل اب ظفلتاا ىلع نا راو برضلا رات خان٤ ناكالالب

 ثرداحأ ةثالث هيف رکذو « هيلع لد ا فنصملا قتدكا ةحصلا طرش لء كلذ نكي مل الو « باذملا تحت اتام رامع
 ىف ناعالا بانک یف هحرش مدقا قو ثيمحلا « نا عالا ةرالح دجر هيف نك نم ثالثر ثيدح لوألا عيدملا

 برضااو ل:ةلاو « رابلا لوغد ةيهاركو رفاكلا ةيهارك ني ىو. هنآ هتم ةمجرتلا ذخأ هجوو « حيحصلا لثا وأ
 لاطب نا هركذ « ةددلاب ذخألا راتغا نإ رفك-ا نم لبسأ نوكيف راثلا لرغد نم نمزملا دنع لوسأ ناوهلاو
 او. رفکلا ىلع لا رامتخا ىلع نوقفتم ءالملا نآب نيتلا نا ةةة و « كلاب بال ةجح هيف : اسب لاقو
 كلذ نم اونم اموق نأ بارلا نع لقنو « لئقلا ىلع ربصلا نم ىلوأ نکناب ظفانلا نإ لرقب نم ىلع ةجح نوكي
 كلذ لعفي نمو إل ةروكدملا ةبآلا ولت لاق هلال هيف ةجح الو ةيالا (کسفنآ |ولتقن الو) ىلامت هلوة ارجتحاو
 زارج ىلع ارمجا دقو . ایدتعم الو الاظ هللا ةعاط ىف هسفن كلهأ نم سیاو . كاذپ هدینف ( الظر اناودع
 ىلع ظفلتلا ةيولوأب لاق نم مث نأو روكذملا قاغت الا نيا نا لقن ىف حدة اذهو « یهتنا دابجلا ىف كل املا محقت
 ضرع ول اک لوضفلا حجریام ضرع ول امي هدرة ناو « ءىثإ سياف مهعإ كلذ لئاق ناك ناو « لتفال سفماا لذب
 وبأ هب مزج اعف ماوملا ىبأ نا وه ( دابع ) هلوق . یاثا ثيدحلا . هجتيف ارهاظ دعتم عفن هب ظفات اذا نم ىلد
 نبا نا وهو لیفن نب ورع نبا ىأ ديز نب دیعسو « مزاح ىنأ نبا وه سوو , دلاخ ىنأ نبا وه ليعامساو « دومسم
 امن رهاظ وهو ؛ ةيوينلا ةريسلا نم « دیز نب ديم مالسا بای و ىف هةيدح مدل دقو لیفت نب باما نب ريع م

 لاقو . ةجرتل ثيدحلا ةيسائم ربظ' اذجو « رفكلا ىلع ناوهلا اراتخا رع تخآ هتجوزو ادعس نال هل مجرت
 قب راهب رفکسا ىلع لتا هدامتخا ن ركيف زمان یضریام ىلع لتقلا راتخا ناعع ن وك نم ةذ وخأم یه : ینامرکسا

 لضفلا ما امتفیس لیقو « لاقي اف ةحيدخ دعب تلر ةأرما لوأ یهو باطلا تن, ةءطاف ء«ةجوز مساو ؛ لرالا
 مزاح ىبأ نبا وه سیقو ؛ دلاغ ىبأ نبا وه ليعاماو : ناطقلا وه ( یحم ) هلوق . ثلاثلا ثيدحلا . سابعلا جوز
 قا ام باب » ىف فوتسم هحرش مدقت دقو فلأ اهبنيب ةددشم ىلوالا نيتدحومو ةمجملا ءاخلا متفر بابخو ؛ اضرآ
 ل ینلا نم ءاعدلا بايخ باط نأ ةمج نم ةمجرتلا ىف هلوخدو « ةي وبثلا ةريسلا نم « كع نیکرشاا نم يب ىنلا
 لا وس علم ین بحي مل ۱6۱: لاطإ نبا لاق  اناودعو اذظ یذالاب ماء اودتعادق اون اك مآ ىلع لاد رافكساا ىلع
 ( | وعرضت انسأب مءاجذا الولف) هلوقر( کا بجتسأ یوعدا)یاءآ هلوق عم رافکسا ىلع ءاعدلاب هعم نمو باخ
 ایی لا عينا نم ىف ىلاعت هللا ةداع هب ترج اي اهلع اورج یا ىولبلا نم مهماع ىرج امي ردقلا قبس دق هلأ لع ها
 مهلع بجارف ءامبن الا ريغ اماف : لاق ؛ رچالا ليزجو رمنلاب ةيفاعاا رط تناك مث « هللا تاذ ىف ةدشاا ىلع اور صف
 هنر حرصا ثيدحلا ىف سيل و . اصخلم ىهتنا كلي ىنلا هيلع حلطاام ىلع ا رعاطي مل مال ةلزا لك دنع ءاعدلا
 یفعقتت ىتح ریمل ىلإ ةراشإو مذ ةياسق ملا فن وی کا نم ناک دق » لاق ااو ١ اعد هنأ لمت لب مل عدي م



 ثيذحلا 4٤4 ' ۳۹۷
 سس سس

 «راشا)ا 1 تردا £ هلوقو ۰ نول ەس کاو 0 تب دخا رخآ ىف هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو م ةرودقألا ةدملا

 هلوقو « هيف ةنل یهو نوا لدب ةزمه ريغب تحن نم اعم ءا ةا قو « فورع» ةمجعم نيش مث ةنك اس نونب

 حرش ف ءامزصإ داراا مدقتو 1 مالسالا ىأ سال وه د هل وتو «ندو لدب امد رثكالاو« همظعو ۳۹ ترد نهد

 رادخا نم هللا دنع ارجأ مظعأ هنأ لا را؛خاو رفکلا ىلع هرکا نم نأ لع اومجا : لاطب نبا لاق ٠ یر دما

 : ةيكسلاملا ضعب لاقو « ىلوأ لعملاف الی رخلا برشو ریز لک | ىلع هرک أ ناف رفکلا ريغ اماو , ةصخ را
 لک ای لف توملا هسفن ىلع فاح اذا ةت لکأ ىلع رطضملاك ريصي هاف اهريغ لكأ نم عنم نإ مثأي لب

 هريغو قلا ىف هوحنو هاركسملا عيب ىف یاپ - ۲

 یضر ةريره ىلأ نع » هيبأ نع "یر دعس نع ثيل انثدح هللا دبع نب زيزعلا دج اش - ۶
 انثح یح 44 اجر ۰ "دوبی ىلا اوتلطنا : لان 2 هلل لوز انواع جر دا لویسأا ف نم ۳ ۳ لاق 4ع ۳

 : لاق .
 هلوسرو لل ضرالا "نأ اودعا : لاق ثلاث لاق مث . قلا ابأ اي تغلب دق : اول « ةيناثلا اهلاق م . ديرأ كلذ 1 و 2 هدو

 ال ايأ اب تمار : اولاقف . اولست اولسآ « دوهب رشعماپ : ماداف اج یا ماقف « ساردلا تب

 « 4وسرو  ضرالا اعأ اودلعاف الا و « هعییلفانیش ها م رو نف ؛ مججأ نأ دیرا ىلاو

 هر دح ىراخيلا ىنعي هللا دبع وبأ لدتسا : ىباطلا لاق ( هريغو قلا ق هوو هرکساا عیب ف باب ) هلو
 وه عیب ىلع هرک-اا ناف  هیشآ راما عیب ثيدحلاو هرکساا عيب زاوج ىلع بابل ىف روكذملا ینمی ةريره نآ

 ل هيلع هرك | ولو ازئاج نوکیف هلام عيب ىلا رطضاف نيد هقدر نك ارب ىلإ او رطضا معاك اوراصن ابءيب اوراثخاف م اومآ ىلعاوحش ممنکا و كلذب اوءزا: | مهضرأ اوءدي | ول دوهلاو ؛ ىبأ وأ ءاش ءىثلا عیب ىلع لمح ىذلا

 هتمجرت ىف لخدف « تا ف هوعنو هركحالا عيب د لاق اغاو هرکساا ىلع ةمجرإلا ف ىداخبلا رصتقي ل : تلف . زحي
 « زج مل هيلع هركأ ولو , همالك رخآ ىف هلوقو « رطذفملا عیب حدي ال نه ىلع درلا ىلإ راشأ هنأكو « امضا

 وه ثيح نه رط ملا ىف «مالک ضرف هنأ ىباطلا مالك هيجوتو . ىف امركسلا هبقعت اذدك , یتح هارك] هنآل دودم
 هدام نأب باجيو « لوالا قشا الا رکذب لو هریغو قاب مجرت : ريذملا نبا لاقو . دوولا ةصآ صوص درب و

 باجأو . مهاع نادل ال مطا رمآ عما ىلع اوهرك أ دولا نآل . امزال همیب نركي ا ءادعام هریفب و نیدلا قحاب
 . ءالجا هريغ هلوقبو تايلاملا قحلا هلرقب دارلاو « تايانجلا هريغو هلوقبو ءالجلا قلاب دارملا نأب ىنامركسا
 ةروصلا ىف عيبا حص اذإو « ماعلا دعب صاخلا نم نو.كيف نيدلا « هریغو » هلوقب دارملا نوي نأ لءتحو تأ

 دره جارخا ىف ةريره ىبأ ثيدح ركذ مث. ىلوأ یلام بيم وهو نيالا ز عیبلاف ىلام ريغ بیس وهو ةروک ذا
 مل نيدوكذملا دوولا نأ هيف تنم و « برم ةرب رچ نم دولا جارخا باب د یف ةب زجأأ ف م دقت دآو « ةئيدملا نم

 نأ مواف ةربره ىبأ ثيدح هيقع 9 ریطنلا ىثب ءالجا ىف رع نبأ ثيدح لس دروآ دقو < اوج سفر ۳ او

 ناكو رييخ حتف دعب هاج اما ةريره ابأ نال رظأ هيفو « ريضالا واب مث ةر ره ىبأ ثيدح ىف نیدوک ذاا دوما



 هارکالا باک - ۳۸ ۸٩

 ردب ةصق لبق ىزاذلا ىف ريضنلا ىلإ ةصق تمدقت دقو« طب رق شب لمق و عاقنیف شب و ری لا سش ءالجأ ا ۱ محتف

 فل خم مهجارخا قایس و « ةرب ره ىنأ ءیجب لبق ىسوف نيلاحلا لعو  ةنوعم رثب دعب تناک انا قحسا نبا لرف مدقت و
 . نب ورع امرلدن نيلجر ةيد ىف م نیمتسا الإ لک ی مثءاج الو ةنیلا لخاد اوتوكي مل مف ةصفلا هذه قارسا

 مثرصاخل اوب اف جورخلا نیب و مالسالا نيب مریخ مهلا لترا ةئيدملا ىلا عجرف هب ردغاا | رداراف مالح نم ةيما

 نم وأ منم ةيقب ةريره ىلأ ثيدح ىف رك ذ نم نوکپ نأ لمتحف « رشم ا ةروس لوآ لزن مهيفو « ءالجااب اوضرأ

 نأ لمتحو « ربیخ حتفدعب مالجأ یتح ةمذلا لهأ مح ىلع اف اورمتساف ةنيدملا لخاد اناكس اوناك ةظيرق ین
 امي اورهتساف اهنم جرخم ام ضمبب ام اولهمیو اف اوعرزي نأ ىلع ابلهأ رفآ تحتف امل امال زبيخ لهأ نم اونوكيأ

 . ةنيدملاب نونکسی اوناك مهتم ةفئاط ءالؤد نوكي نأ لمتحف « ىزافملا ىف هنایب مدقن اک ربیخ نم رع مالجأ ىح

 تيب ) هلوق ۰ رع كلذ لءفف برملا ةربزج نم نكهرشملا اوجرخ نأ هتوم دنع ىصوأو مب ىنلا مهجرخأف

 ناك ىذلا وه هن ال هما تيباا بسنو دولا ريك هب دارلا و سردلا نم لاعفم ةلممم هرخآو ملا ركب ( ساردملا

 تيرلاب علاطاا ىف هرسفف «ساردملا ةنيدملا تأ اذا یح» قرطلا ضءإ ىف عقوو ؛ !متءارق ىأ ممتک ةمارد بحاص

 لاو « كارأ رجش لثم صاخلا ىلإ ماما ةفاضإ نم هيلا تيبلا ةفاضإ ناب ینامرکسلا ههجوو ةاروتا هيف ارت یذلا

 فق ىلع هنأ باوصلاو : تاق . لجرأل ةغلابلا غيص نم هنأ فورهملاو ناكا ىف بيرغ لاعفم : ةباهنلا ىف

 نع ءارلا ريخأتب « سرادلا توب اج ىتح ه ةيزجلا ىف ةيضاملا ةياورلا ىف عقو دقو « لجرلا دارلاو فوضوم ا

 امسردي ىذلا امسرادم مضوف» مجرلا ثيدح ىفو « هريغ هلمب و باد كلا سردي نم وهو لعافملا ةغيصإ فلالا

 زر ىنلا ماقف ) هْلْوَق . ءانه دارلا وه نوكي نأ لمتحيف ءايروص نبا هنأب كانه سفو < مجرلا ةيآ ىلع هدب
 تغلب یننآ متارتعا نإ یآ اولسا یوقب یآ ( دب رأ كلذ ) هل ۰ « ىداتف » یم مش کلا ةياور ىف ( مهادائف

 هلل هلوقو نيمضوملا ف « ضرالا ا, یمهشکسا ةياود ىف ( ضرالا نأ اولعا ) هلوق ٠ جرحلا ىنع طقس

 لاق اذک « باكر الو لي هيلع نولسملا فج و ۸ اه امل ةةيقح هلوسرلو مالک حاتفا هلل یدوادلا لاق هلوسرو

 هلوق ۰ هرماوآ ذيفنتب مئاقا هند خابملا هنوکل هلوسراو كلذ ىف هلل كسا نأ دارملا نا هريغ لاق ام رهاظلاو

 هلاع ىضاملا لمفلا ظفلب انه اذك (دجو نفر هلوق . هانعمو هنزو مجرخأ ىأ مي ن وكسو هلوآ م ( مياجأ )

 ىأ ةيبيس ءايلاو نادجولا نم دجو وأ «ءايلاب ءادمف لم ینعم هجو نمض وأ فرع ,ىثب ةقامتم ءابلا ايش

 نادجولا نم دجو لج ةلب اقلا انه ءابلا : ىتامركساا لاقو ةبحملا نم ايش هل اع دجو نف

 . ضرع اونتدقا انص ند را نإ ءاغيلا ىلع مکتایتف ۱ وه رکتال 7 هرکااا حاکن زوم ال یس اپ < ۳

 ( ميحر رونغ نهارك | دعب نم هللا ناف نوُهركُي نمو ؛ اينالا ةايملا
 عمو نهرا درع نع هيأ نع 2 س نورا ركبع نع ام ان لح عرف ن ی اشم 68

 « كاد تهرکف بی ر امجوز اعابأ نأ .ةيراصنالا مادخ تنب ءاسن نع » یراصنالا ةي راج نب ديزي ىفبا

 « اماكن درف هل ىبلا تناف



 لس ورم ىبأ نع کلم ىبأ نبا نع جرج نبا نع قایفس انفرد تم وب نب ر ام - 4
 : لاق ؟ نيعاضُبأ ىف هاسنلا رماتسی « هللا لوسر اي تاق : تاافاهمع ا ىذر ةشااع نع » - ناوکذ وهو
 « امنذإ املاك : لاق « تکستف ىحتسنف ماش ركبلا "ناف ”تلق « من

 هلوق ىلا  ءاغبلا لد ینایتف اوهزكست الو ) هلوق . ءارلا حتف هركسملا ( هرکساا حاکن ذرميال باب ) هلوق
 مداخلا اذکو ةمالا ام دارملاو ةاتف عمج ءانلاو ءاغلأ حتفب تايتفلاو . لک ةنآلا ةعرکةیاور ىف قاسو « قاج رجا اذکو لا هلوق لدب «ةيآلا» ىف.ذلا دنعو ءزوهاركا د ظفل ىسباقلا داذو ىليعامسالاو رذ یال اذکک (ميحر درفغ
 » هرکلا حاکن نالطب ىلا ررومجا بهذ : لاطب نبا لاق « ىلوأل< ان ءارك إلا نو لحال ۴ ءاركألا 58 ىم اذإ هنال ىلوالا قيرطب ةجزنا بولاعم دام: هنأ ىلإ راش هنأ زوجو ةمجرأل الا ةيسانم موضعإ لكشتسا دقو نباپ مبل هذه ىلع مالكسلا ةسيقب ىئأيسو ( کنم ىلبالا اوحكننأو ) كلذ لبق ابف هلوقب اناعتم (انصع ندرآ نإ ) لمجل نيرسفملا ضم لإ اذه خو ءاغبلاب نوتداط ترج ینلا ناب ربدقتلاف ةعركم ىعسنال ةعيطملا نال نصحتلا ةدارإ عم الا قاتال ءاركالا نأ ( انصح ند رأ نا  هلوقب دييقتلا ةكحو قرح تااكولو
 هتمزلو حاكنلا حص افلا اهاثم قادص ناكو فالآ ةرشءب 1 یا حيو 5 ىلع لجد هرک | ولن اولاق نويفوكلا هزاجآ و
 هطولاو حاکنلا ىلع هرکآ ولو « لوخدلاب یمساا مزليو دقملا حصر ةيقاهنا ةلأسملا تفاک ربا ىلع هرك أو حاكتلاب ايضار ناك ولن « ما الطاپ ادع:آ هارک الاب حاکنلا لصأ ناكهارك الاب دئارلا |ولعبا الف : لاق ء دئازلا لب و ف الا
 ءاساخ ثيددح اهدجا :نيثيدح بابلأ ىف ركذ مث . دح دما اب ضار ريغ اراتخ ءىطو ناو ٤ ءىش همز لود ل
 امنا ثيدحلا اذه نکل « رج نبا نص ةياورلاب فورعم نين ایفساا نم الك ناف ةنيبع نبا هخيشو یدنکیبا نوكي نأ ل.دحنو «ىروثلا هخيشو ىبايرفلا هنأ رهاظا (نایفس انئدح فسوب نب دم انثدح) هلوق . امنا ٠ فال الا نم هيف دروام رکذو ركب ريغ تناك امنأو حاکنلا باتنک ىف هحرش مدقت دقو « تحت نم ةانثم ءايو محي اهنع نييوارلا دج ةيراجو ةلءبرملا فیفخ و ةمجمأأ رکب مادخ تاب دمو ةلموم اهدءب نوثلا نرکسو ةمجءملا متفب
 هلوق . هين ةنییع نبا دارأ اذاو ىرروثأا دارأ نايفس قلطأ اذا یابرفلاو « معن ۳۳ مزج اک یایرفآ) نع وه
 جاجح ةبا ور ىف ( معن : لاو ؟ نرعاضبأ ىف ءاسنلا مآ: هها لو-ر اب : تأف) هلوق . ةشأاع ىل وه ی ( نا وکذ)
 نع 9 هللا لوسر تل أس ةشااع تمم“ : ناوكذ لف لوةب 4ام یآ نبا ثتعمسو رب رچ نا نع ءا واو د نبا
 ىلولا حاکنا ةحص ىف فالتالا نایب و كانه انها هحرش مدقتو «اهتتص , ظنا کرام ىلأ نبا نع ون نم حاكنلا ىف مدقتو « تنكس اذإ انذ] كلذ » مما فاو جاجح ةياود قو« |متوکس» ظفلب یناورفلا نع فسری نع دحأو لمذلا ةياور نم ليعامسالا دنع عقوو < توکسلا ىف ةف وه ءاهئاكسد هلوقو « دقعلا لاطب نم ةمالسلا ىلإ داشراو هلبق ىذلا ثيدحلا نومضل ةيوقن هيفو « ىمأ: ل5 معن : لاقف ؟ ال ما سمأت كك له املهأ !مجکنی ةيراجلا
 اه هرابجإ ةحح ىف فالخ ال ةريفصاا نآ و « ةريبكلا ركسبلا ربجلا

 رک هاب وأ ادبع بو ىتح درک أ اذا ا - €



۳۰ 
 هارک الا باتک - مف

 تی سس اا

 "نأ ue هل يضر راج نعود رائي د نب و ره نع درز ْن اح این دح نامنلا اشم سس ۷

 ؟ ىنم هيرعشي نم : لاقف لب لا لوسر كلذ غاب « هاريغ لام هل نكي و هل اکول# ربد راصنألا نم الجر

 « لاوأ ماع تام ايطبق ادبع : لوق راج تعمسف لاق . مرد قاب ماحتلا نب 1 هارتشاف

 هلوق ۰ <. ىلع قاب ديعلاو « ةبلاو عیبلا كلذ یآ ( رج مل هءاب وأ ادع بهو ی هرک أ اذا باب ) هلوق

 عم رداصلا عیجا حصا و هياء ضام ىأ ) زاج ومف ارذن هيف یرتشاا رذن ناف : لاق . سانلا ضوء لاق ةيو )
 هارک الا

 دقمتي ىأ ( هريد نإ كلذکو ) هلوق ۱ ريثك لوقلا ىل نا, معزلاو « هدنع ىأ ( همعزب ) هلوق . ةبملا كلذكو

 یه اذهو « لطاب هرکدلا عیب نأ ىلد رورجلا نویفوکلا قفا و : لاق نون نب د نع لاطب نا لقن ريب دلا

 لوالا فرصت منک هریب دت و ىرتشاا رذن نإ موق لطب كلذ اولس ناف , كلا لفان ريغ هاركالا عم عيبلا نأ

 اشا ركذ : یامرکملا لاق ؟ تافرصت) نم امههريغ نود ةبملاو قتما اب كلذ اوصخ ملف لقان هنإ اولاق ناو . هيف

 نا هاركالا مم ناف ‹ اوضفانت مآ «ظرغو ة.ف:هلا « ساناا ضعب و باو الا هذه ىف ىراخبلا لوقب دا راا نأ

 لفانب سيل اولق راو « ريب داو رذنلاب صت الف تاقرصتلا عیج هنم حصر هناف یرتشاا ىلإ كلدل الفان ناك

 ديفب صم و يكحم هيفو  كلاا نودب ريب دتلاو رذنلا اود er هلداحو « ًاضآ ريب دتلاو رذنلا حصي الف

 مدح ىبأ نه ركذو < عيبأ همم زوال ةباا و عیب ىلع هارک الا نآ ىلغ ءاملعأا عجا : بارلا لاقو  صمخ

 یرتشاا فرمت نإ اول مال دسافلا عيبلا ىلع هساق هن اکو ؛ هل بوهواا اذکو زاج هربد وأ ىرتشملا هقعأ نإ

 نبا لاق ‹ قعا ىف وتم هحرش مدت دقو ريدملا عیب ىف راج ثبدح یراخلا رکذ مث . كنان دسافا عیب ف

 هيلع درف هله نم ارفم هری دن ناک هريغ لام هل نكي ل اا هريد یزلا نأ رو" ذلا لوفا لا * درلا هجرو : لااعب

 هقعأ وأ هرد اذا کام هل حصي لو ادساف ءارش ءارتشا نم ناكف اهي ناک دہعلل كلم ناک ناو « كلد اکو ىنلا

 هلم 4 حمإ 1 ةنأ لجأ نه هلمف درب نأ ىلرأ

 دحاو اهرثو اه'رك . ءاركإلا "نم باپ - و

 ةهرکع نءزوريأ نب نایلس ابی انثدح رد نب طابسأ اند روصتم نب نيسح اش - ۸

 اهنع لا یر سابع نيا نع هركذ الإ هنظأ الو ىلاوسلا نسملا وأ ءاطع یا دحو ىناببشلا لاقو . سابع نبا نعو

 هؤاياوأ ناك ”لجرلا تام اذإ اوناک : لاق . ةبآلا ( اه", ءاسنلا اور نأ ا ل ال اونمآ نذلا اهيأاي)

 «اهلهأ نم اهم قد مف اھو وزب ما اوهاش ناو اه وجوز اوداش ناو اوت ممهعب ءاشنإ ؛ هتأرماب ّقحأ

 « كلذ ىف ةيآلا هذه تلزف

 نبا نع هيف روكذملا وهو « ةبآلا هتنمضت ام ءاركالا ةيهاركىف دروام ةلج نه ىأ ( هاركالا نم باب ) هلوق

 ريسفت ىف هحرش مذقت دقو ( اهرك ءامنلا اوئرت نأ مسا ليال اونءأ نيذلا اما اي ر ىلاعت هلوت لوزن ىف سايع

 « طابسأ نغ رو ه:ه نم نيس> ند اھو دع نب طابسأ ند لئاقم نب د# نع كانه هدروأ هناف ۽ ءاسألا ةروس

 لب ېن ةفص ىف ه رژ م دق دقو « ىذاب الکسا هب مرج اذکعض واا اذه الإ یراخبا ىف هلام ىدوباسيا ني جو



 ثيدحلا ۹٩(14 - 434۵۰ ۳

 یا نع ىور دلع نب دم نآ بوطخلا رکذو 6 ر حس رک ف ۳ دع نب جاجح رح لعوبأ روم: نب نسما ا لوح و

 مهم لک ال یدو ايلا روصم تن نیس حم ىزااركذو 3 وه نوكي نأ لمف ريؤصتا اب أنيس هاف اذه ىلع

 ی؟ همضإ و هل وآ حقب ىأ € د>او اهرکو اهرک د ةمجرتلا £ هوقو 6 ةدحا و ةع نم مواكو روهنم ن ناس

 ريغ عقوو ؛ كريغ هيلع كمركأ ام حتفلابو هيلع كسفن تهرك أ ام ماابي ليقو ؛ رثك الا لوق اذهو دحاو

 نع لاطب نا لاقو . ءاسنلا ةروس ریسه ف مدت دقو: المأ نسال طقسو « اف حفرلاب ۳ هرکو هرکد رذ ىبأ

 مولي لو لاق اذك « نآرقلا صب كلذ هل لحال عرف تو“ نأ أوو هنأ ما كمآ نم لک نا هم دافتسإ : بارما

 رهاظلا کما ىف اهتم هثاريم حصر ال نأ لعال كلذ نأ ىلع صنلا نم

 امماع کک الف ان زلا ىلع "أرلا ته رکتسا اذإ سس - ٦

 ( ميحر روذغ نهارك | رعب نم هللا ناف هرکسی نمو )ل ىلاعت هلوقل

 ءمقو ةرامالا قيقر نم ادع نأ هتربخأ ديب ىبأ ةنبا ةيفص نأ » ”مقان ین دح ثیلا لاقو - ۹

 هنأ لجأ نم ةديلرلا يل لو « هاففو لا رم هل « امضتف ىتح اه رکتساف سنا نم ةدبا ىلع
 اهم ر دق وار ذملا ةمالا نم کما كد مق : ملا اع راف رکبولا ةمالا قاع ره زلا لاقو . 4 اه رکتسا ۰ اد ۰ 3 4 7 ۰ «ه 4 وه م

 هر ا هيلع نکسلو « مرغ ةمألا ءاضق ىف بيثلا ةمألا ىف سلو «دلجيو

 لوهر لاق : لاق ةرره ىبأ نعد جرعالا نع دان زا و اين دح بیمش اننا دج ناملا وأ شی — ۰

 هيلا ل ءرأف  ةربابجلا نم رایج وأ - كوملا نم تام امف ةبرق اهب لخد « ةراسب ميهاربإ جاه : كَم هلل
 كب ةتنمآ تنک نا "مهلا : تلاقف« ىلصتو أضَوَت تماقف ءاهيلا ماقف « اهب لسرأف ءاهب ىلا 'لسرأ نأ
 € هل رب کا ۳۹ و ¢ فاکس "ىلع *ام الف تالوسرو

 نپمارک ] دعب نم هللا ناف نههركي نمو : یلامت هلوقل اهياع د> الف انزلا ىلع ةأرملا تهركتسا اذإ باب ) هلوق
 ˆ وم نبا ةءارق یهو « میر روفغ نحل نوهارك | دعب نم هللا ناف , ذاغاا ف هیرا دقو : نه ىأ ( محر دوفغ

 زوجو « هريغ ةعاج ند اذکو كلذب هريسفت هنع ظوفحاو سابع نبال اأ تيسنو ديبج نب ديعسو رباجو

 مدع لصالا نرکل فمضو « بات اذإ ید هارک الا هم عقو نل یآ ٠» م 0 زی دفن نوکی نآ نيب رعملا ضعل

 تم تسيل هرکت ىتا نال نل ةرففملا قيلعت لكشتساو « طبرلا لجأل ريدقتلا نم ديال هنأب بيجأو « ريدقتلا
 مین هب رذعت ىذلا دا نع ترصق اعرف عرش ربتعا ام نود ناک روكذملا ها رک الا نوكي نأ لاتحاب بيجأو
 مزلدسیال ةحرلاو ةرفغاا رکذ وأ : تلف . ةذخاؤملا قانبال هارک الا : یواضیبلا لاقو , ةرفغلا قیلعت بسانف

 هه دام و : یباعا لاقو ( محد دو هللا نا هءاع مثإ الف دال الو غاب ريغ رطضا نف ۱ هلوقک ورف مثالا مدت

 نوک عم ناف نوه ركدملا اما ا رهتنا هریدقت و ضيرعت ةمحرلاو ةرفغملا رکذ ىفو نه نیهرک-دا دی دشاا دمع ولا

 ۴1 ال نا ىلع ةلالد ةيالا ىف نأ هجرتا اهتيسانمو « منا 7 فہ هنر دمو أ ةر الول نذخاؤي دق تاوركم

 یرابا عض ۰ ۱ 64۱ -۶
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مليسم اهل لاقي با نب هقلا دیمل ةيداج نأ راج نع لم ميو دملا الع ب ميال نآ مزل,ف انزلا ىلع ةمركملا ىلع
 ة

 ( ءاذبلا ىلع کنابتف اوهركت الو ر لات و ةئاحرس هللا لزتأف انزلا ىلع اممهرکب ناكو ةميمأ امل لاقب ىرخأو

 دیبع یآ تنب ةيفص نأ ) هلو ۰ رع نبا یوم وه ( عفان ینثدح ) دعس نا ره ( ثلا لاتو ) هلق . ةيآلا

 ةفرلخلا لام نم ىأ فل لا یسکپ ( ةرامالا قیقر نم ادع نأ ) هلوق ۰ رع نب هللا دبع ةأرما ةيفقثلا ىنعي ( هتربخأ

 دارلا و « مامإلاب هيف فرصتلا قامت ىذلا ةمینغا سن لام نم ىأ ( سا نم ةدياو ىلع مقر) هلو ۰ رع وهو

 لدي اذهو , ركبلا ةرذع یهو ةضقلا نم ذوخأم ةمجعم داضو یاقر ( ابضتفا ىح ارهركتسان ) هلوق ۰ اب یز

 دح فما هدح نآل  ةنس فصن هافن و ةدلج نیس ,دلج ىأ ( هافنو دحلا رع دلج ) هلق . اركب تناكاجنأ لع

 دلع مل د هلوثو . دودحلا ىف هيف ثلا مد: دقو ء ساک قاب قرقرلا نأ یر ناك رع نأ هئم دافتسو < را

 یوم نب ءال لا نع ىوغبلا مساقا وبأ هلصو رثآلا اذمو . اون دحاو مسا ىلع فنآ ل , ارهرکتسا هنال ةديلولا

 نم دب زا ىف لصتاا عام اب شقنآ ةعيس هيف ثمالا بحاص نيبو ىنيب ادچ اما اع ی عقوو « هاو. هم ثدللا نع

عا ةمعن نب دجآ نع قآدلا م>رلا درع نب نسخا نب دم ىلع همأرق : ةزس ةئاهتس
 ان ريع نب اجزا وا نا 

انأينأ حيرش ىبأ نب نجرلا دمع اب اینا زی زملا كبع نب دم انأينأ تقولا وأ
 هيف ةبيش ىبأ نا دنعو « هركذف یوغراا 

 هدنسو « دملا مع یب هللا لوسر ارد انزلا ىفةأرما تهركتما و لات رج> نب لثاو ع عوفرم تبدح

 ىأ ( كلذ مفب ) هلوق ۰ امضتقي ىأ ةلمب» نيعبو ءاغب ( اعرفي ركيلا ةمالا ىف ىرهزلا لاتو ) هلوق ۰ فيعض

 کالا نأ ىنءملاو « ليو اهضتقا ىذلا ىلع ىأ ( ان ردتب ) هلوق ۰ 2۱۱ ىأ نیتحتف (کلا) عارتنالا

 هوقو ءابيث رآ اركب امنوک نيب توافتلا وهو , صقنا شرأ ىأ اهتميف ةبسنب عارتفالا ةيد غرفلا نم ذخأي

 نع ىن رقملا نأ ناف, نم موت عفدل « دلءو » هلوق ةدئافو م"وقب ینهع « میقب »
 ةءآلا ف سياو ) لوق ۰ دلجلا

 ةرير» ىلأ ثيدح نم فرط رکذ مث . دا اید نکا و « ةمارغ ىأ ةجرلا مضب (مرغ 26 الا ءاضق ىف بيثلا

 «ملاظلا د انه هلوقو . ءایبئالا ثیداحا ىف ىفوتسم هحرش ین دقو « دابا عم ةراسو مهاربا نأش ق

 نبا لقن و « قلخ ليقو هائعمو هئزو مغ ىأ ةمجعملا نيذلا مضي « طغد هوقو ۾ رفاکلا» ظفلب كانه مدقت

 « دابجا ةيمسآ ىف فالحلا مدقتو « توص ةياكح یهو ةططما نم ذغأو ةلمبلا نيملاب یود ةئأ نیلا

 ةلوبقم تنك نإ هریدقتف شال سیل « تنك نا و املوقو رصد لیقو ندرالا لیقو نارح ةرقلاب دارلاو

 الصا ةجرتا هذه ىف ثيدحلا اذه لاعدإ یغینی ناکام : ريثما نيا لاق ‹ كرح ىأ شکر هلوقو « كدنع ناعالا

 نبال اعبت یتامرکلا لاق ؛ كلذ ىلد ةهركم تناك امن وكلا ةولخلا ىف امتع ةماللا طوقس الإ ةجرتل ةبسان« اهل سیا و

 ةمالم ال اهنأ ءوس لك نم ةموصعم تناكمالسلا اماع ةراس نأ عم باپلا اذه ىف ثيدحلا اذه لاعدإ هجو « لاطإ

 ىلع لجرلا ءارك] كح اوركذي ل : ( لینک ) . اهلع دح ال ةهركم ام ىتز ول اهريغ اذيكف ةهركم ةولخا| ىف اماع

 ههركأ ءاوسو ءةذلب الإ رشتنیال هلال را هياع : ةفئاطو كلام لاتو ءهيلع دح ال هنأ رولا بهذ دقو « انرلا

 راشتنالا نأب ةيكساالا جت-او « هایحاص هفااغو « ناطاسلا ريغ همرکا نإ دعب ةفین> ىبأ نعو « هريغ مأ ناطاس

 ريغب روصتي ءطولا نأبو عنااب برجأو « فئاع هن 9 هنالخم هرکسااو ء سنا نوکسو ةنن اما اب الإ له ال

 ۰ لعا هللاو . راشتنا



 ۳۳۳ 14۰۲ ۰1۹۵۱ تدخلا

 هر کم لک تاذکو وحن وأ لقتال هيلع فاخ اذا هوخآ هنا هبحاصا ,لجرلا نيم ساپ - ۷
 . صاصق الو هيام دوق الف مولظلا ن رد لتاق ناف « هل ذخم الو هنود قئاقيو لاظلا هنع ذب ناف فا

 ناتقنا را 07 لت وأ ةه وأ ید 2 وأ كل لب نعيبتل وا قديما ناك ات وا ربا 8 رشا / لوف نا و

 هل لوق ول: سانال ضب لاقو . < لسا وا ]او ی يباارل وقل ثالذ هعسو كلذ هبش امو مالسالا ىف كاخأ وأ كابأ
 اش سيل اذه ال هندی | مر محر اذوأ كبأوأ كتبا “انقل وأ ةتيما ناك ال وأ رجلا نرشنل
 «سايقلا ىف ”همزلي ب وأ ندب رقن وأ ديلا اذه نمیبتا وأ كنبا وأ كابأ “اتقبل هل لبق نإ : لاقف ضقان 3

E ۳ 2هريغو م رک محر ید لک نين اوق را « للطاب كلد ىف ةد كو ااو ميبلا : لوقو نحت سا ااو : و دار ل ميا گچ  

 ین لاقو . هللا ىف كادو « ىتخأ هذه : هتاممال مارا لات » هلي یا لاقو . ةنس الو باتك ریثب

 فایحتساا ةينف (مولظء ناك ناو « فلاح ةّينفاظ فلحتماا ناك اذإ

 هللا دبع نأ أ ماس نأ باهش نبا نع ليقع نع كيلا انثدح ا / یر اش — ۹۱

 ىف ناك نمو . هماسپ الو "هلی ال « ماسلا ا ۳ : لاق لس ثا لوسر نأ ٌهربخأ امنع فا یفر رع نبا
 « هتجاح ىف هللا ناک هیخآ ةَجاح

 ركب تا ی هللا .دیبع ان رپخآ شه اند "ناماس نب وس ای دح مح را دبع نب دن شرو - ۲

 لوسر اي لجر لاقف . امولظم وأ اظ كاخأ رشنآ : ةي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا یفر سنآ نع » سنأ نبا
۰ 4 ۰ ۰ 

۶ ۰۱ 

 « هارصن ثاذ ناف « لظلا نم منع وأ رج لاق ؟ هيمن أ فيك املظ ناكاذإ تأ رفأ امولظم ناك اذإ هرصنأ هللا
 هو . هله) یاب طرا باوج ) هر وأ لتقل هيلغ فارغ اذإ هوخأ 7 هبح اما لچرلا نيك بأب ( هلوق

 لئاقو اظ ۹:۶ عندي ىأ ةءمجماا لاذاا ماد هرا حقب ( بذي ( لساا یا ( هناف تاخ هرم لک كلذکو )

 هوخآ لتق ارغلحي مل نإ نی٤ ىلع هرک | نم نأ ىلا روممباو كلام بهذ : لاطب نبا لاق ( 4ذخم الو) هنع ىأ ( هنود

 مولافاا نود لناق نان ) هلوق ۰ ء تاینلاب لامعالا » هلوقا ةفلاع هتينف نیملا ىلع هركأ اذإ هناب رورمجلا باجأو
 :تاق . اشرا یعسآ ةيدلاو لاق  صاصق الو هيلع ةيد الو دوق ال دارأ : ىدوادلا لاف ( صاصق الو هيلع دوق الف
 نع لنت نميف اوفلتخا : لاطب نبا لاو . ةيدلا ىلع دوقلا قلطأ وأ ؛ درک ات « صامت الو , هلوق نأ ىلوالاو
 ءىش هيلع بجبال : ةفلاط تلاقف ؟ ةد وأ صاصت رخالا ىلع بحي له هنود لتقف لفي نأ هيلع ىثخ لجد
 : ةئ اط تااقو 6 رک لاق كل ذب و € كاعآ رصذا و و دعا ىذلا ٹر دلا قو € هل سو الو 0 هيأ روك ذلا ثب دال

 هبق ناب شیدا نعا وباجأو ۰ ةيكسا اما نم ةفئاطو مساقلا نبا لوف هيشإ وهو نییفوکلا لوق وهو دوقلا هيلع



 هارک الا باك مذ ۴€

 عفد هيلع هجوت مولافلا صيلخت ىلع رداقلا نأ لاطب نبا لوق هجتلاو , لتفلاب نذالا هيف سيل و رصنلا ىلإ بدنلا
 ذتنیح و ارده همد ناكملاظلا ىد عفدلا ىنأ ولف هعفد دصقي او ملاظلا لتف دصقیال هنع عفاد اذاف « هنکعام لكب ملظلا
 رقتلوأ كدبع نميبنل رأ ةتملا ناك ال وأ فا نب رشت هل ليق نأ و) هلو. هديغ نع وأ هسفن نع هعفد نيب قرف ال
 سالا مقرب ینلا لوقا كلذ هعسو كلذ هبشآ امو مالسالا ىف كاخا وأ كابأ نائقنل وأ را وا ةبه ترا ندي
 زاج ىأ «كلذ ةمسو» بي رةلا نم معأ نوكيل مالسالاب خالا ديقو اهخسف ةدقعا لح دارملا : ینامرکساا لاق لما وخأ
 ىف هيخأ لتقب وأ هدلاو لة, دده نم نأ ىراخبأا دارم : هصخام ام لاطب نبا لاقو ءهاخأو های! صاخيل كلذ ميج هل

 وأ هنم سفن بيط ريغي هريغل اتیش بهم وأ هيلع سیل ندب هسفن ىلع رقي دأ ىصاعملا نم اثبش لعفب مل نا مالسالا
 فا نم ملا هوخآ اكو لتقلا نم هوبأ وجنيا هب ددهام عيج لعفي هنأ هرايتخا ريغب قاتملاو قالطلاك ادقع لحي
 هلصاح حراشلا ىدرادلل عفو مو ىلع نيذلا نبا هیاو ؛ اةلعمو الوصوم هدمب ىذلا بابا ىف هركذ ام كلذ ىلع هليادو

 همسإ مل و كلذ هعسو ىراخبلا لوق لعجو ءانلاب « ناتقنا » هلوف لم+ ىراخبلا مالک دارا ىف مو یدوادلا نآ
 « مزلي الف عیبلاو ةبهاو نیدلاب رارقإلا اما و « باوصا هيخأ وأ هيبأ لنق ىف همسيأل دارا نإ هناب هبقعت مث « كلذ
 نمانلا ضب لاقو ) هلق . نرتااب ره ااو ةيطاخلا ءاتب نلئةنل أرق : نينلا نا لاق ؛ لكالاو برشلا ف فلتخاو

 « رط طب سیا اذه نال همسي مل مر محر اذ وأ كابأ وأ كنبا ناتق وأ ةئيملا ناك انا وأ رخلا نيرشنل هل لبق ول
 « سايقلا ىف همزلب ةبم وأ ندب نرقثل وأ دبعلا اذه یریبنل وأ كابأ ناتقنل هل لبق نإ : لافف ضفان م
 لجد لتف دارأ ول الاظ نأ هانعم : لاطب نبا لاق ( لطاب كلذ ىف ةدقع لكو ةبهلاو عيبلا لو ةو نسحتسا اتکا و

 كل محر اذ وأ كنبا تاتف هل لاق ول اذکو « كابأ تاتق ةتيلا لک ات وأ رجلا برش مل نا الذم لجرلا دلول لاقف
 ناسن الا ىلإ هجوتب امف نوكي اما هارک الا نال رامط# سيل هنآل مثأي ةفين> وبأ لاقو « روا دنع مثأي | لعفف

 مل هنال نبالا ذخاؤ, الو ملاظلا لئاس هللا لب هريغ نع عفدي ىتح هللا ىعمي نأ ل سیلو : هريغ ىف ال هسفن ةداخ ىف
 رقت وأ كدبع میت مل نا لاق ولام سايق ىف هریظن و : لاق , هباكترا هل لحي الام باكتراب الا عفدلا ىلع ردقي
 ىنءملا اذه ضقان مث . هريغ نع عفالا ىف ةيصملا بکسترب نأ هل زوحيال اء دقعني كلذ لك نأ ةبه بهت وأ ندب
 ىذلا ناسدتسالاب هلوق سايق فلات , لطاب كلذ لك دوقعلا نم هريغو عیبلا لوقن و نسحتسا انکا و : لاقف

 بهذم نأ ىمي فنسالو باک يغب هريغو مرح محر یذ لک نيب اوقرف » هدعب یراخبلا لاق كلذلف « رکذ

 اذک نمیبنا وأ ینجالا لجرلا اذه ناتفتل : لجرل لق ولف  ینچالا ىف موبهذم فالخب محرلا ىذ ىف ةيفنحلا

 ةفيح ىف آ لصا نأ لصاحلاو .هدةءام همزاب مل هحر ىذ ىف كلذ هل لبق ولو « عيبلا همزل لفلا نم هبجنيل لعفف

 ىنجالاو بی را نيب قرف ال نأ یراخبلا ىأرو « انا حتا مدر هنم هل نم یا نکل اسايق ما ىف موزألا

 هذه » هاربا لوقب دوشتسا كلذلو « بسنلا ال مالسالا ةوخآ هب دارملا ناف « للا وخأ لسلا ء ثيدحل كلذ ىف
 هيخأ ةياح بجو ةوخالا هذهو < میهارا ةلم ىف امارح ناك تخالا حاکنف الاو ‹ مالسالا ة زا راو < ىخأ

 وأ اذكنلءفتا هل ليق ول اک وہف ۰ هنع عفدلل برشی و لک اب ايف هيلع مث الو هدقعام همراپ الف ہنع عفدلاو لا
 روك ذملا ثحبلا درق_ نأ لمت : ینامرکا لاقو . مثالا هيلع عقب الو کما همزاب الو اهناتا هم هناف كئلتقنل
 ىلوألا ةروصلا ىف هاركا ال اکذ ؛ هارک الا ان رییختاو ةددمت» ررمآ ىف ريغ هال راهه: سيئا هنإ لاقي نأب



۳o ٩٩۵۲ - 1۹۵۱ ثيدحلا 

 حيلا نالطبب اولا ثر «قتملاو ةبحلاو عیبلا وهو ةيناثلا ةروصلا ىف هارک | ال كلذک لتةلاو برشلاو لک الا یهو

 مدعي لوقي نأ لئاقل و , تاق . هارک الا مدعب اولاق دقو هارک الاب لوقلا نم مزاب ذا اوضقان دقف اناسحتسا

 لوأ ىف هلوقو « هب ماق ینعل مرحلا مآ یفاونسحتسا نکل عملا ىف سايقلا قيرط, هرتبآ ااو  الصأ ءارک الا
 دحاو لاثم ال ةلثمأ اهنأو رييختلل ال میونتل هيف « وأ نأ ربظي ىذلا لب كلذك سول « ةددعتم رومآ ىف » مرقنلا
 یا ةنس الو پاتک هيلع لدبال هولاق ءىث هريغو مرحلا نيب میقيرفت نا یراغبا ىأ هلوقو : ینامرکلا لات مث

 ريغ ثحابملا هذه لاثءاو : لاق « یاسحتسا مالک اضیا وهو « هارکالا باب ىف امونیپ قرفلا ىلع لدام امريف سل

 | هری رقت مدقت اک ىراخبلا باتک نآل هنم بجع وهو : تلق . هنف نع جراخ وه ذا باتکیاا اذه عض ول ةيسائم

 كلذلت , هجارت ىف هبقفو « اهریغو ماكحالل اعماج اب اتك لحج هنأ همضو رهاظ ل: افرهالقن ثيداحالا دا را هبدصقي

 ريماغتلا نم اريثك دروبو اب مزجلا نع اففوت انايسأ تكسير انارحأ حجريو ىلاءلا فالتخالا اريثك هيف دروب

 امأو  برفتسآ ۸ ثحابملا نم ايش هيف دروأ اذاف ۰ ضعب ىلع قرطلا ضم: م.جرتو ىلاعلا نم ریثک ىلا هيف ريشي و

 كلم نيذلا ةع الاب ةوسأ یراخبال « اهراع كنع رهاظ ةاكش كلتف . هنف نم تسيل ثحبلا ةقيرط نأ ىلإ هزمر

 ملناو دوصقلا ةلصحم یهو ثحباا ىف مهتقي رط هذبف « قلو دمحأو ىديخلاو رو ىبأو یمفاشاک مهقيرط

 . «ةرأسا » ىنممشكلا ةياور ىف ( هنأ مال مهاربا لاق قلب ینلا لاقد ) هلوق ٠ زب رخأتملا حالطصا ىلع اوجرعي

 ءايبنالا ثيداحأ ىف هلصو دقو : رابجلا عم ةراسو مارا ةصق نم فرط اذه ( هللا ف كلذو یتخآ هذه ) هلوق

 ۵ریک هلءز لب 2 هلوقو 14 ميقس قا 0 لوق هللا تاذ ىف اممم ناتن كانه مدقت لب « هللا ف كلذو » هيف سیار

 نم « هللا ىف كلذو » هل وقف اذه ىلعف « هللا تاذ ىف تسيل « ىتخأ هذه ه هلوق یهو ةثااثلا نأ هموهفمو ( اذه

 فالخ یمالا سالا ضع ةچ ند امهنأ دارا نال ؛ روكذملا تبدخا مووغم نيبو هنيب ةفلاذع الو ىراخبلا مالك

 رابجلا هدارأ امم ةمالسلا ىلا كلذب هلصوت لجأ نم ىأ هللا ف نوكي نأ ىنذي الو « هل ظحو عفن ةبئاش ايف ناف ةل

 هلصو ( فل بتلا ةف امولظم ناك نأ و « فلاحا ةيثف اءاظ فاحتسملا ناك اذا : ىعخنلا لاقو ) هلوق . هزم وأ اهنم

 یونام ىلع نيدلاف مولظم وهو لجرلا فاحت! اذا و ظفلب هند داح نع ةفينح ىلأ نع راثألا باتک ىف نسحلا نب دم
 نب داح نع ةملس نب دام قب رط نم ةبيش ىفأ نا هاصوو « هفلحتسا نم ةمن ىلع نيدلاف الا ناك اذا و ء ىكرو ام ىلغو
 لاق « یروب نأ هل سياف اماظ ناكنار . ىروي نأ هلن امولظ» فل الا ناكاذا » ظفلب ىعخنلا مهاربا نع ناس ىبأ

 ىبأ د نعو «روبججاو كلام بهذ هلثم لو . ادبأ مولظاا ةين هدنع ةيناا نأ ىله لدي ىمخذلا لوق : لاطإ نبا .

 ةمجار یهو كاملا ةين ةينلاف کاملا دص ناك نإ فلما نأ ىعفاشلا بهذمو : تاق . ادبأ ف) املا ةين ةيزلا ةفيزح

 امولاقم فاح تسلا نوک روص و : لاطب نبا لاق . فلاءلا ةين ةينلاف ما ريغ ف ناك ناو ٠ قلا بحاص ةءئ ىلإ

 .ةيدوتلا كلذ ىف هعفنت الف فل الا ال هتين ةينلا نوكستف هفلحت يق هل ةنيب الو هدحجیف لجر لبق ىف قح هل نكي نأ
 ۳ قایسلا اذه نم مآب هجولا اذه نم مدقت دقو « للا تا مسا م اعوفم رمع نبا ثيدح یراخباا رکذ مث

 نم وهو ةقعاص بقلاا ىدا غلا نيت جء٤ زازبلا وه ( محرلا دبع نب دم ینادح ) هلوق . احورشم ملاظملا اک

 امرقأ عضاوم ىف ةطساو ریغب هنع ىور دقف ىراخبلا خوش نم نایلس نب دیعسو « هخو یش شک | ىف ىراخولا ةةبط
 میشه نع ةبيش یا نب ناهثع نع ملاظملا بانک ىف پایلا ثا دو ىراخيلا جرخا دا و « برضلا رادخا نم پاب يق



 لیلا پاتک -و. ۱ ۳۳۹

 ةياور ىف عقوو « ها للغ فقأ مل ( لجر لاقل ز هلق . دانسالا ةرياغملو معآ انه هقایس نال نيتجرد انه هيف لزنف

 هلوق .دلا كرت زوحيو مرقت مارفتسا وهو مامفتسالا ىلع دملاب ( امولظ» هرمأ]) هلوق . «اولاق د نام

 ةدارإو ربا , رابخالا ةداراو ةبؤرلا قالطا : نازا+ ةغيصلا هذه ىف : ىنامزكلا لاق ىزيغأ یا ( تبأرفآ )

 « کالا یار مث ميج مث ل٤ ( هزجحت ) هلوق . هلظ ىلع هرمنا فيك ىأ ( املاظ ناك اذا ) هلوق . مالا

 مدقن و « عنملا نع ةيانكو هو » هدي قوف ذخأت نالع ةباور قو « عنلا ىنممي امهالكو ىازلا لدب ءارلاب موضعبل و

 نم هل نخ الاظ ناك ناو « هقص هل ذذع امولظم ناک نأ لات و ةشئاع ةياور ق نأ اهتمو , كانه هظافلأ فالتعا نایب

 ءاكملا بدأ باتكىف مع ىبأ نا هچرخآ « هست

 اهرئاسو ةثالث ام قاعملا . اثیدح رشع ةسح لع ةم وارلا تیداحالا نم ءارک الا باتک لمتشا : ةماع

 لعأ تاو . راثآ ةعست مدعب نف ةباحصلا ند راثألا نم هيفو  ینعم اف ارلک ةررکم یهو ؛ لوصو»

 ليلا باتک-۰
 یهو . یخ قيرطب دوصقم ىلا هب لصوتبام یهو ةل.> حج ( ليحلا باك ٠ میحرلا نه را هلا م ) هلوق

 مارح یف لطاب تابثإ وأ قح لاطب] ىلا حابم قي رطب ام لصوت ناف. اهبلع لماحلا بسح ماسقأ ىلع ءاملعلا دنع

 ف عوقو نم ةهالس ىلا حابم قري رطب ام لصرت ناو , ةبحتسم وأ ةبجاو ىف لطاب عفد وأ قح تارثإ ىلا وأ

 : لوألا مسقا ىف ةمثآلا نيب فالو ا عقوو ٠ ةهورك-٠ یبف بودنم كرت ىلا وأ « ةحابم وأ ةيحتسم یہا هوركم

 اقلطم اماطبأ وأ اًملظد اهزاجآ ناو ؟ مثلا عم حصي وأ , اقلطم لطب وأ « انطابو ارهاظ ذفنیو ًاقلطم حصي له

 ق> ىف ا ىنلا هب لع دقو 4 ثني الو برضاف ادنط كدب لوح و ىلاءت هو لرالا نف ب ةريثك ةلدأ

 هل لس هللا قتتب یو ر ىلاعت هلوق هنمو « نثسلا ف لوس نب ةمامأ ىفأ ثيدح نم وهو ؛ یز ىذلا فرعضلا

 طظورشلا كلذكو « تلا نم اصیل هيف ناف ءا: الا ةيعورشم هتمو « قباضملا نم جرا لمحل قو ) اجر

ارالاب عمجا عب » لالب ةصق ىف ديعس ىنأو ةر ره ىنأ تیدح هئمو « جرحلا ف عوقولا نم ةمالس ايف ناف ابلك
 مث م

 اراك أو اهوعابف اهوا. موحد مولع تمرح » ثيدحو تولا با ةصق یناثلا نمو « اینچ ماردلاب عتبا

 :مرفالذخا كلذ ىف ء الملا فالتخا ىف لصآلاو , هل لاحلاو للحا نعل ثيدحو , شجللا ند یا ثيدحو < اپن

 كفن ارامج نم مهنف : اوفلتخا مث . لیلا زاجأ لوآلاب لاق نف ؟ اهنامم وأ اهظافلأ دوتعلا خیص ىف ربتعملا له

 د# مو املطبآ ىتاثلاب لاق نمو « انطاب ال ارهاظ ذب لا نم ممهو ار! ق را روصلا عي ىف انطاب و | رهاظ

رشا دقو ةي اهلا نارقلا هيلع لد: ىذلا ینءاا ظفللا هيف قفاو ام الإ الم
 یا نوک ة.فنملا نو لی اب لوقا 

 طيحلا بحاص لاق قلا دصقپ اهامعأ دریقآ مهيأ نم ري نعو هنع فورعلا نکا « اياتاك اف فذص فرو

 مثلا نم دعابتلاو مارا نم دارفل تناك نإ ابطباضو الا ( اثغض كديب ذخو  یلامت هلوق لیلا لصا

 نأودعو مثل ىف لب الف لسم قح لاطب ال تناك نو ؛ نم



 ثيدحلا ٩٩۰۳ ۳۷

 اهريغو ناءألا ف یونام "یا لک نأو لیلا كر ف ساب -

 نب ةدقا نع "ميهار) نب دمع نع ديمس نب یم نع ديز نب اج اندح نايذلا وبأ انشط - ۳
 اعإ « سانلا اأ ب لودي هب “ينا سم : لاق "با هنع هلا ر بااموعا نب ۳ "تموم » لاق صاقو

 رجاه نمو « هلوسرو هللا ىلإ ”هترحمف هلوسرو هللا ىلإ هلع ثناكن ف : یوتاب سال انو « ةّيلاب "لاعالا

 < هيلأ چاه ام ىلا 86 رس ةأرما ۳ امص( اينو ىلا

 للوآلا ةجرتا نم ىأ مرتب الثل ةجرألا ىف كرنلا یراخبلا لغدا : ريئملا نبا لاق ( لب. كرب باب ) هلق

 ةسأرب سو هل اعد لب همیابپ 1 هنا هيف دروأ هناف ۾ ريؤصلا ةع باب و ىف هرکذام فال وهو : لاق. لیلا ةزاجا
 امومع اهزآ وج لوقا ىف ناف لحل ا فالخم , راکن] امف نكي مل تمقو ول هتعیپ نأ كلذو ريغصلا ةءرب كرت باب لقب ل

 لمحا نم نأ ىلإ ةراشالا الوأ ناطأ اء]و : كاق . كلذل امف ىرحتأ بج ال قوقح تابثإو توجو قوقح لاطب]
 «هريغود ینہ شكلا ةاور ىف ( اهريغو نام الا ىف ىونام "یا لکسا نو ) هلوق . اةلطم كرر الف عرشب ۴
 نهال فئصاا هةم نم اهريغو ناعألا ىف هلوقو عمجا ةفيص نم داتا نيميلا ةدارإ لد ًاركذم ريمضلا لعجو

 هلو تادايملا ىلع ثيدحلا لمح راظنلا دنع ر وبكثااو طاءدتسالا ىف یراخبلا عسل | : ریناا نبا لاق , ثيدحلا

 حصو ظفالا دف ولف ءدصأاقملا رابتعاو عنارذلا دسا لوذلا ىف اکساام عبتو « تالمامملا لعد lle ىراخبلا
 لاطرإو عئارذلا دس ىلع ثيدحلا اذ_م لالدتسالاو : لاق ءالاط] و اسيحصت دصقلا لعاو ظوالا ىغلأ دما

 نايبو اهؤازج] تادابملا ىف رابتعالا ینعف « رابتعالا ردقاا فوذعحا نأ ممعتلا هجوو « أ دلا یرفآ نم لیحتلا
 پاتککنم « ةينلاب لامعالا نأ ءاجام باب »ىف مدقت دقو « دصقلا ىلا درلا ناء الا كلذكو تالماملا قو « اهبتا م
 ق رينا نبا مالک كانه یاقن و « كيدا اذه ىف اراك ماکح الا لوخدب یراخبلا حرصت باتکا لئاوأ ىف ناعالا
 لوأ ق هل ثيدحلا اذه ىف هخيش ةمقاع ثيدحتب حرص دقو « یعیتلا وه (ميهاربا نب دمع ان؛دح) هلو . كلذ طباض
 هدب ىف مدقت « بطخي د هلوقو ءهب بطخ هنأب راعشا هيفو « سانلا اه اي :لوقي و ینا تع » ىحولا ءدب
 ناعإلا بانك و « تامنلاب هظفلب ىحولا هدب ىف مدقت (ةينلاب لاعألا امتل) هل رق ٠ لا ىلع هلاق رع نأ ىحولا
 ىحولا ءدب ىف مدقت ( ىونام "یرمال ا«او ) هلوق ٠ هرا نم « |۴| ١ فذج عم انه اک « ةينلاب لامعالا , ظفلب
 لصح مل ایش وني مل نم نأ هم وہ مم نأ یف ثحبلا مدقتو بابلا لوأ ىف هقلع ىذلا وهو «یونام "یما لكل امئاو ظفلب
 دحأ و سناشاا دنع كلذب ضرفآ هنع طقسإو « هنع حصر | هناف جح | ناكو هريغ نع جحلا یون نم هيلع در وأ دقو 4
 نا ثيدحي لرالل جتحاو ۰ هوني مل هن ال هسفن نع باق الو هريغ نع حصر :ن وفايلا لاقو « ن#او ىعاز والا ۳
 كسفن نع هذه لعجاف» هچام نبأ دعو قمربش نع جح مث كفن نم جحو دواد ىبأ دنعف ۽ ةمربش ةصق ىف سابع
 قفاو دقو« هريغ نود هدساف ین٤ كلذلو تادارمأا ةيقب نع جرخ جحلا نأ اوباجأو جی هدنسو « ةهربش نع جح مث
 هم نع هوا نأ هءاغ بجو لال ا ءانثأب لء اذإ هزآ و کج اب لهاجلا ىلع هل نكساو كلذ ىلع ى ربطلا رفمج وا
 رچالاک لمع ريغ نم دصقل اب ىملالا لضفلا ةج نم لص ام را موم نم ىدتسيو « هنع حمي الف الاو بلقني نني



 ليحلا باتک - ۰ ۳۳۸

 4: اف الثم ضرا املعف نع رجسف داروآ هل نکو ؛ ةتدارا ريغب قثاع امنع هژاءف ةدارعلا دصا نأ قداملا دعولاب رچالا

 بلقنت له اضرف !منالطب یضتقیام هل ررظ مث ضرف ةالص یون اذإام فل ىلع یتثفسب امو . اہا# زك اهرجآ هل بتکی

 ٠ كلذ دمعت اذإ الفن بانی الو اضرف حصي الف لاوزلا لبق الثم ربظلاب مرحا ول امأف « رذعلا دنع اذهر ؟ الفن

 لفن مايص یوا نم باث لهو « ممي وأ ةمكر كردأ اذا ام ىلع ةعامجا باوث قومسملا باث له هيف فلتخا امو

 اربظ وأ ةمج الثم ةيناثلا ةمكرلا لوأ ىف انقر جرخ اذإ ةممجا لدکمت لهو ؟ یون نيج نم وأ هعیج ىلع راهنلا ءانثأ ىف

 ؟ربظلا وأ ةعمجا یونب له الثم ىتاثلا لادتعالا كردأ اذا قوبسملاو ؟ ةين دیدم ىلا جاتحت وأ اهسفنب بلقت لهو

 نل , اهامعاب لو نمو ليلا لاطباب لاق نم هب لدتساو ؟ ال وأ ةرع باقن له هروشأ ریغ ىف جلاب مرحأ نمو

 ؛ كلذ نايب ىلإ ةراشإ فنصلا اهركسذ یا با وب الا ءانثأ ىف ىنأيسو « لماعلا ةين ىلا نيب رفلا نم لك مجرم

 ؛موءذم ورا قح تاوف هيف ناک ناو « ب ولم ورف الثم مولظم صالخ هءف ناک نإ هيلا ةراشالا تمدق:ام طب اضاا 7

 نم ريثك لاتو « هيزنت ةهارك یه : هباا ضعب لاقف قرق»لا تيوفت ىف لیحلا ىطاعت ةهارك ىله ىعفاشلا صنو

 دقمب یون نف « یون ام "یرما لکسا ٤او , هلوق هيلع لدب و « هدصقب مثأيو میر ةهارك ىه : ىلا رخااك ممةقع

 ىف لخدو الل ناك لمل تلا حاکیلا دقعب یون نمو , عیبلا ةروص مثإلا نم هصاخم الو ابرلا ىف عقو ابرلا عیب

 مرام لولحم را هللا لحأ أم مير هب دصق .یش لکو « حاکنلا ةروص كلذ نم ها الو نمالاب كلذ لع ديعولا

 اذإ هريغا عوضوملا لعفلاو هل عوضوملا لعفلا نيب مرحلا لعفلا ىلع ليحتلا ىف مثالا لوم ىف قرف الو . اب ناكمللا

 دوقلا طوقس ىلعو ةدابعلا لهأ نه اسيل اهل نونجلا الو رفاكبا نم ةدابماا حصن ال ةنأ ىلع هب لدتماو « هل ةمررذ مه

ق دقو «امهوحو قاتملاو قالطاا ىف هرکساا و یمانلاو ءیلمخا ةذا و مدع لعو ٠ لتقلا دصقب ل هن ال دمعلا بش ىف
 مدق

 مدقت دقو « م ريغ هكعو < ةر ولا «هفنت الو هل ف ولحم ا ةين ىلع نيولا : ةيكسل ااك لاق نا هب لدتساو « هباوب أ ىف كلذ

 كيك و هل ظفل ىفو « فاحتسملا ةين ىلع نيهلا و اعوفرم ةرب ره ىلأ نع ملم هجرخأ ام اولدتساو « ناع لا ىف هنايب

 دسب لوقلا لع كلام هب لدت-او . مك الا فاحتسلا براك اذإ ام ىلع ةيمفاشلا هلح و « كيحاص هب كفدصزام ىلع

 دصاقم ىلا ةبسنلاب ظافلألا نأب كلذ موذمب طمضو « هيلا ةراشالا تم دقت اک نئارقلاب دصافملا رايتءاو عئادالا

 امإ هانعم درب مل ماکتلا نأ ربظب نأ ىتاثلاو , ابلاغ انظ اماو انيقي امإ ةقياطملا ریظت نأ اهدحأ ماسفا ةثالث مکا

 ماكتملا دصق ربظ اذاف « ءاوس دس ىلع ابهدعو هريغ ةدارا ىف ددزلا عقيو هانع» ىف ربظب نأ كلاتلاو ءانظ اماو انيقي

 لمف كلذ فالف هتدارا تربظ اذا و ؛ هرهاظ ىلع همالک لمح بجو همالك فا ام دصق رقي مل وأ 4 مكن ام یم

 دسفي ناک ول عیپاا نأب لوالل لدتساف؟ هتدارا نم رهظ ا١ لمعي وأ كلذ فالخ ةربع الو رهاظلا لع محلا رمتسإ

 نأ لوا هم رت ققحتی اب عيبلا داسفإ ناكل ةدساف اف نيدقاعتملا ةينو اب لا ىلا ةعيرذ امف ةذيصلا هذه لاقي نأب

 ناو حیح دقعلا ناف قح رهغب امام الجر هب لشق نأ فيس ءارشإ لجر یون ول اک , نظاا اذه نم عيبلا هب هسفي

 نظل ابدسف» الف اذه لثع دسفيال دّقملا ناك ناو , عیب نالطب لا م رګ مزا ملف « امرج ةدساف هتين تناك

 اهي دقعلا ريصإ اک الال ةراق و امارح ةرات ام ري هيف لعفلا ىف رثؤت ةيذلا نأب یناثلل لدتساو؛ىلوالا قي رطب مرتاو

 ةروصلاو هللا ریذا حبذ اذا مرح و لک الا لجل حیذاذا لح ناویحلا ناف الثم حیذلاک ۰ !دساف ةرات و ايت ةرات
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 ضرةلا ةروص كاذکو ؛ ةد>او دما ةروصو 4 لحتف هسفنل و هيلع مرحتف هليكول ةيراجلا یرتشپ لجرلا و, ةدحا و

 مزار الف ةلمججا قو , ةلطاب ةيصعم ىناثلاو ةحيحم ة رق لوالا و ةدحاو اممتروص لجأ ىلا هل« دقذلا عيبو ةمذلا ىف
 ف حلا قفل لقن دقو . ا هاو سط اب ىف ةلطابلا للا یطامعب نمع جرحلا عفر رهاظأ ىف دقعأأ ةمص نم
 قلا لا | ىلا ةلصوملا ليملاب هللا ماكحأ نم رارفلا نيئمؤملا قالخأ نم سول : لاق نسحلا نب دمحم نع « فاكلا »

 ةالصلا ف بسب - ۲

 و ىبلا نع ةريره ىبأ نعد مام نعر رمع نع قازرا دپ الح رهن نب اا ی ا 4

 « أضوتي یتح ثدحأ اذا e الص لا قيال : لاق

 ثدحأ اذا کدحآ ةالص هللا لبقيال ةرب ره ىبأ ثيدح هيف ركذ ءاهيف ما لوخد ىأ ( ةالصلا ىف باب ) هلوق
 ةدمقلا ف ثدحأ نه سرا لاق نم ىلعدر هيف : لاطب نبا لاق , ةدابطلا باتيك ىف هحرش مدقت دقو أوتي ىتح
 ف أرط ول جحلا ف عاما وف اهل دسم ار انثأ ىف ثدحلا نأ بقمئر . اهداضإ مع قآ هنال حک هنالرع ن ة ربخالا
 ةج رال ثيدحلا ةقباطم : یراخبلا حيمص نم عضاوم نع هل ةبوجأ ىف مزح نبا لاقو ؛ هرخآ ىف اذکو هدفآل هلالخ
 ةقيقحلا ف لدي نأ دحل سيل نيا اهلا ىلعو ثدحلل انةرثم ادع وأ ةرابطلل انةيتم ارهاط ءرملا نوكي نأ ولختال هنأ
 لاطبم ةليملاب هتيثف ایفتنم ناك امو لامرم هلی هيفانف ةقيقح اتب ا ناك اف اقدص هيفن وأ اتدص ءیشلا تايثا ةقيقدلا نإ « ةلرح

 سولجلا هانثأ ىف ادمع ثدحأ نم ةالص ةحصإ لاق نم لوق ىلع درلا ىلا ةمجرنلا هذهب ىراخبلا راشآ ريالا نبا لاقو
 ىلع یب ىراخبلا نأ كلذ ريرقتو ؛ ثدحلا عم ةالصلا حيحصتل لحا نم كلذ نأب همالسك ه'دح نوكيو ريخألا
 عم حصا امدض ةالصأا نم لاحتاا نأ ىر, ممت اهئأب لئاقاو « ثدحا عم حصت الف ام نكر ةالصلا نم لاحت نأ
 لاق نم لدّتسا دقو . اذ ادض الؤالملا ىف الخاد انكر مالسلا ن رك نقم نع دب الف كلذ ررقت اذا و :لاق. ثدحلا
 رخآلا فراما ناك انكر نيفراماا د>آ ناک اذاق یل قلا اهلياحتو ريبكستلا اج رتو ثيدحل ميرحنلاب هتلب انمي هتینکرب
 زکذلا ماقم شح افلا ثدحلا موقي الف هدابعل ءاعدو ىلاعت هللا رك ذ هنال تاداپملا سنج نم مالسلا نأ هديؤيو انكر
 عطاق دمعلاف هدمعت ناو لو اض وت دعما دعب ثدحلا هقيس ناف ؛ نكر ال بجا مالسلا نأب ة.فنحلا لصفنا و «نسحلا
 ثدحللا نا هلرف ىف ةفينح ىبأ ىلع در هيف : لاطب نبأ لاقو ا.کر سا مالسلا نوکل ةالصلا تهتنا عطقلا دچ و اذاو

 قو  ثدحا اذ اجتحا و ةالصا فأتسب: یمناشاو گام لو و . لبل یا نا هتفاوو « یبیو ًاضوتر هئالص ىف

 : ور لص» وه اولاق ناف لصم ريغ رآ ایلصم نرکی نأ هفارصنا لاح ولخم الف « روب الا ةالص ال » هظافلأ ضءإ
 ول هنأ لیلدب اهيلغ ءانبلا نم حنم ةالصلا ءادتبا نم عنم ثدح لك نأ رظنلا ةمج نمو « درب الا الص ال , هلو
 ةج را نم هذخآ هج و : ام یکسلا لاقو . ةفینح ابآ هيف قفاو لوق یعفاشلاو : تاق . افن فناتسال ىلا هذبس
 هوضولا ىف ةيالا مدع عم احصب ارکح ثیحو « یو ًاضوتی اولاق ثيح ثدحلا م. ةالصاا ةحصب اوكح مآ
 نم نآ دارا هنأ ةجرال ثر دحأا ةيسانم نا : هلصاحام ىدوادلا نع نیئلا نا لقن و ٠ ةدایمب سدا ءوضولا نأ ةلعل

 هللا عداعو هت رجم سٍق مآ رج امم عدخ اک لام م ورق هتالص) سانا عداخم هلأ a) وهو ۳ 5 : و لصو ث ز>

 یف وهو « تاینلاپ لاعألا و ثيدح ىف تركذ اما سيق مآ رچاپم ةصقو : تلق . هریمض ىلع علطم هنأ لب وهو

 ىرابلا حض ۰ ۱۳ ج 4۲ م
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 اذا ةزانجلا نأ معز نم للغ درلا دارأ یراخیلا نآ نيرخأتملا شب معذو » بايلااذه ىف ال لذه لبق ىذلا بالا

 هت وفي نأ هبلط اذا یثخو ءاملا هلع نمف لیلا ةالصا ما اذا هنأ معز نم اذاكو مه هنأ امتوف فاغو ترطح

 ۱ هفاکد یف الو « مهينل اب ةالصلا هل حابت هنأ لوألا ماق

 هف دصلا ةيشخ “رفتم نيب مج الو ا ن ال نأر ¢ ذاكزلا ف سیا ب ©

 نأ "نأ 0 نأ نب ل دبع نب نا ىنث دح ىبأ زا "یراصنالا هللا دبع ئ ع اشم ب 0

 م.ةمم نيب قرفی الر قكرفتم نيب عمج الو ا لا لوسر ض رف ىتلا ةقداملا ةضبرف هل ب تك رب ابأ "نأ هثكل>
 € هو د ىلا ةي

 ”نأ یا نه ةى نع 2 هيبأ نع ر لیس ىنأ نع رفدح نب ليعامإ اتم دح بت شی — 14

 e O a e . ىو ۳ ۰ ١

 لاقف؟ ةالصلا نم ىلع هللا ضرف اذام ینربخآ هللا لوسراپ : لاقف سأرلا ا هلي هللا لوسر ىلإ ءاج (يبارعأ

 نأ الإ ناضمر رمش : لاق ؟ مايصلا نم "لع هللا ضرف ام ىنربخأ : لاقف . ائيش عوطتت نأ الا سلا تاولصلا
 . 2 ¥ ر أ ۳ 9

 لاق . مالالا عئارشب يب هلا كور هربخأف لاق ؟ ةاكزلا نم ىلع "لا ض را ام ىل رخ : لاق . ائيش عكواطت

 . قدص نإ حلفأ : رشم لا لوسر لاقف , ائيش لع لا ضف ام ”صننأ الو ائيش عوطتأ ال كمرك أ ىذلاو

5 ۱ 7 2 

 | اھو وأ اهتم اہک اہ ناف ۽ ناتفح ریع» ةئامو نرشع ىف : سانلا شە لاو ۰ « قدص نإ ةنجلا لغد وأ

 هياء یش الف ةاكّرلا نم ًارارف اهيف لاتحا وأ

 هزه 21 "یر ةربره ىأ نعد رماه نع 0 ان لح قاّزرلا "ليغ اترا ”قادسإ رم ب ۷

 ۰ 5 0 سارا ىف ۳ ۳ 5

 انأ : لوقيو هبلطیف هبحاص هنم فی عرفا عاج ةمايقلا مو مصدحآ زنك نوكي هل هللا لوسر لاق : لاق

 « هاف امت هدي طسبا یتح هباطی لازب نا ماو : لاق . كرنك
 2 51 5 ۳1 ۳ م * 5 2

 جو :E ةمايقلل مو هيأع طا امج رطعي مل مدنا بر ام اذإ « و نا "لوسر لاقر سس "۵, ی

 رق# وأ مت وأ اماثم لبإب ابعابف ةقدصلا هيلع بم نأ فاخ لبا هل لجر ىف سانلا ضعب لاقو . « !مفاقخأب

 ”لوحلا "لوح نأ لبق هلبا کز نإ : : لوفی وهو « هياع یش الف ةلاينحا مويب ةفدصلا نم ًارارف ماردب وأ

 هنع تّراج عسب وأ م

 دوعس» نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا دیبع نع بارش نبا نع ثيل انئدح دیمم نب ”ةبيتق | شرم - ۹
 سو ه ےک 7 : هسا و 8 ت 0 8 ۳ . ١

 نأ لبق تف ۳ همآ ىلع ناکر ذن ى ا لوسر ىراصنألا ةداوبع ی 3 یفتسا : لاق هنأ سابع نبا نمد

 « هایش مبرآ اهيفف نيرشع لبالا تغاب اذا : سانلا ضمب لاقو . « اهنع هضقا : هب هللا لوسر لاقف « هيض



 ثيدحلا 1400 - 140٩ ۱ ۳۳۱

 الف تاف امة نا كاذکو . هيلع ءیشالف زاكرلا طافسال ًالايتحا وأ ًارارف اما وأ لوحلا لبق ابهر ناف

 هلام ىف ءیش

 قرفتم نيب عمج الو حمد نيب قرفیال ناد ) هلوق . ارطاقسإ ىف ليحلا كرت ىأ ( ةاكرلا ىف باب ) هلوق

 امان دنا اذب. ةاكرلا یف هدروأ ليوط ثبدح نم فرط وهو ؛ بابلا ىف لوألا ثردحاا ظفا ره ( ةقدصلا ةيشخ

 وات لک هللا لوسر ىلا ءاج ايبا رعأ نإ , هللا ديبع نب ةحلط ثري دح ىناثاا ثيددحلا . كانه هحرش مدقتو اةرةمو

 ةثامو نی رشع ىف ساناا ضمب لاتو ) هل . حيحصلا لوأ ناميإلا باتيك ىف هحرش مدة دقو ثيدجلا « سأرلا

 عمجأ : لاطب نبا لاق ( هيلع ءىش الف ةاكرلا نم ارارف اف لاتحا وأ امهو وأ ادمعتم ارکلهآ ناف ناتةح ريعب

 ىلع ارمجاو «ةفدصلا نم رارفلا وثب مل اذإو حبذلاو ةبملاو یبلاب هلام ىف فرصتلا لوحلا لبق ءربلل نأ ىلع العلا

 نر : كلام لافف اوفلتخا مث « قرفتم نيب حم وأ عمت نيب قرفي نأب ليحتلا لحال ةنأ لوحلا لاح اذإ هنأ

 ةيشغ » سم هلوقل لوحلا دنع ةاكرلا هتهزل هومن وأ رهشب لوملا لبق ةاكزلا نم رارفلا هب یونب اًئيش هلام نم توف

 ماهتب الا همزلب ال كلذ نآل ةمناا هرضنال موي لوحلا لبق ةاكزلا نم رارفلا هتب وفتب یون نإ ةفياح وأ لاو« ةفدصلا

 ليست ةلمدح لك نأ یراخبا دصق بابملا لاقو : لاق  ذمامح الا « ةقدضلا ةءشخ د هلوف ینعم هءلا چو الو لولا

 اذه هنم میف ةندصاا ةيشخ اهتقرفت وأ ملا عمج نم منم اا يلب ىنلا نآل هيلع كلذ مش ناف ذاكرلا طاقس] ىف دحأ ام

 اه اتع ةع هللا ضئارف نم اًديش صانب نأ مار نمنآ « قدص نإ حافأ » هلوف ىف ةحلط ثيدح نم میفو ؛ ىنعملا

 رارفلا كلذي ديرب مث لوم لا لواح برق هلام ىف لالا یذ فرصت رم ءارقفلا هب باجا امو : لاق , حافيال هنأ

 لمعتساو مويب لالما ةيؤر لبق ناضهر مايص نع رف نك وهو طاس ريغ هنع مثلا كلذ یون نمو ةاكزلا نم

 فسوب یال بسأي یراخباا هركذ ىذلا اذه : ةيفاجلا ضعي لاقو ؛ هچوتب هيلا دیعولاف رطفيل هيلا جاتحمال ارفس

 ةناب فسرت وبأ جتحاو « باصلا رهو هس دوجو دعب ءارقفلا ق لاطبإ ىلإ دصقا نم ہا اا هرکب : دمع لاتو

 مثردب قدصأ مویب لوحلا لبق ناك الف مرد اتام هل ناک و هنأب لدتساو ؛ بجاولا طاة.] ال برجولا نم عانتما

 نم نأب بقعت و < ةاكرلا همولب الف باصن كام" سبا و لوحلا متي نأ مردلاب «ةدصت, یون ولو « هركب مل اهم

 هذه ین اهورک» دضقا نركي ال فکذ « یراملا وأ ثدما فارطک ضرفا عماج ةمرحلا نأ فسوب نآ لمآ

 لبق ليجعتلا زاج كلذلو لوح لوأ نم ررقت دق بوجولا ناف « ضرتعم بوجولا نه عانتما هلوقو ؟ ةلاحلا

 ؛ بوجولا لبق اف فالحلا الو هوركم اموچو دعب ةعفشلا طاقسال لايتحالا نأ ىلع اوقفتا دقو « لرحاا

 «جارحلا بانک » ىف لاق هناف كلذ نع عجر فسوي وبأ نوكي نأ هبشالاو اضيأ اهوركم ةاكرلا ىف نوكي نأ هسايقف

 نغ |مجارخإ الو ةةدصلا عنم رخالا مویلاو هقا نمؤي لجرل لحي الو « عممت# نيب قرفبال د ثیدح داريا دعب

 ىف لاتح الو « ةاكرلا هيف بحت الام اممم دحاو لكا ريصي نأب اهنع ةفدصلا لاطبتف كاذب ابقرفیل هريغ كلا كلم

 : لاق ادع نأ نسحلا نب دخت نغ « لیحلا باتک » ىوار ريبكلا صفح وبأ لقنو . ىمهتنا هجوب ةفدصلا لاطب]

 اقح لطبب یتح هب لانحا امو , هب سأو الف لالحلا ىلا هب لصوتي وأ مارحلا نم هب صاحت ىتح لسلا هب لاتحا ام

 رظان هنأ ىعفاشلا ركذو . برفآ مارحلا ىلا هدنع هورکلاو ؛ هورکم وهف قح ىف ةبش هب لخدیل وأ الطاب قغ رآ



 ليحلا باتك - ۰ ۳۳۲

 ءانب مجوز ىلع مدنع مرح الاف اهسفن نم اجو نا تنکف ابقارف نم عنتماو امج وز تهرک ةأرما ىف ادحم

 هدض ىلع ءىش ساقیالو هدض دن ال لالحلا مرح ال انزلا : دمحم تاقذ لاق « انرلاب تيثت ةرهاصملا ةمرح نإ مو ىلع

 . الع بجوو ةب تمذ رخالاو ابجرف تنصحو هب تدح لرالا نأ امهذب قرفلا : تاقف « عاملا اموعمجي : لاقف

 | ىدحا هيلع مرحت نأ ةسماخي قزف ةوسل عبدأ هدنع ناكنءو « ابجورل تاح تنز اذا امالث ةقلطملا نأ مزا. و « مجرلا

 وه لب لیحلا نم سول كالهالا نأب ءابكلمأ ناف و ةجرتا ىف یراغبلا لوق لكشأ دقو ٠ ةرظانملا رخآ ىلإ عبرألا

 روظيو « كلذ ىف ادوجوم اهم دحاو لک سولو ةعفند باج وأ ررض عدل یه املا ةليحاا ناف ۰ لاملا ةعاضا نم

 ثيدحلا . اههنود ام ىلا لقتنب و نيتةحلاب ذاكرلا طقستف امم حاب عفتني و الثم نیتفحلا حبذي نأب ررصتي هنأ ىل

 موي مدحأ رنک نركي ) هلوق جرختساا ىف ميعن وبأ هب مزج اک ةيوهار نبا وه ( قعا انثدح ) هلق ۰ ثلاثا

 ۽ ةاكزلا باتكح ىف هريرقت مدقت اک هناکز ىدؤب نأ ريغ نم ًابخ ىذلا لالا رنکلاب دارملا ( عرفأ اعاجش ةمايقلا

 اعاجش ةءامقلا موب هل لثم هتاكر دوب ملف الام هللا ءاطدأ نمد ظفلب ةر ره یآ نع اص نا اور ىف كازو عقوو

 هلوق ٠ قيرطلا هذه ىف دئاز اذه (كرنك انأ ) هلوق ۰ بابا اذه ف هركذ ةبسانم ربظت هبو « هوحن ركذف « عرفآ

 هلوق . لالا بحاص ىأ ( هدب طبي ىتح) هلوق ۰ « نا د لدب ءال » ینهیمشک-ا ةياور ىف ( لازي نا هثاو)

 « هيتءزبلب ذخأیف د خاص ىبأ ةياور ىف عقوو « عاجشلا وأ رئاكلا اهمقاي لعاف زكي نأ لمتحي ( اف ابمقليف )

 لوصوم وه ( لر هللا لوسر لاقو) هلوق . كانه هتحضوا اک ناتمزپاا امهو هيقدعب زناكملا دب عاجشلا ذخأي یا

 هلبق ىذلا ىلع اذه مدقف قازرلا دبع نع دحا هجرخأ دقو « وب ره ىلأ نع مامه ةخسن نم وهو « روك ذاا دنسااب

 طنف منغلاو لبالا ليقو «رقبلاو منفار لب الا نيتحتفب معنلاو كلاما برلا و ةدئازام ( معنلا بد ام اذا ) هإوق

 لبالاب هرسف مث«( اشرفو ةلوح مامنالا نمو لات هلوق لوألا دي ویو« طقف لبالا لیقو. ملا ىف هاك

 اهتاكز « ابقح و هلوب دارااو .ةصاع لبالا ۱ماف فافخالا ىلع انههراصتقا ثلاثا ديؤيو < ماغلاو رقبلاو

 بم نآ فاك لإ ه4 لجر ىف نسانلا ضءب لاقو ( هلوق 1 هنم مآ ةاكرلا ىف مد اك رذ ىبأ ثردح ىف هب حرهو

 وهو « هيلع ءىش الف الاسیتحا مويب ةقدملا نم ارارف مارد وأ رقبب وأ من وأ اهلثم لباب ارعایف ةقدصلا هيلع

 فرعيو «هنع تأزجأ » ینیمشکلا ةياور ىف ( هنع تزاج ةثس را مود لرحلا لوحي نأ لبق هلبا کز نا لوقي

 ميدقتلا زاجأ نم نأ ضقانتلا مهمارلإ هيجوت لبق ليجمتلا ةلأسع منا دک أت دقو ؛ینعم ام ةيفنحلا بهذم ريرقت د

 طقسم ريغ لوحلا لبق ابف فرصتلا نك_.لف اًمزجم لوحلا ىلع میدفتلا ناك اذاف « ةبج لک نم لوحلا لوخد عارب ا

 ابمدق نم لهجو لوحلا ماب الا ةاكرلا بج وب ال ال كلذ ىف ضفانتي مل ةفينح ايأ ناب لاطإ نا مهم باجاو

 ضرفلا عماجت ةمرحلا یز] لوقي هال فموي بال مزال ضقانتااو « یهتنا لحي نأ لبق الجؤم انید مدق نك

 ىف امشب البا عاب نمف ءاملعلا فاتخا دقو . لوح لبق لیجمناا رج مل بوجولا ررقتي | ولو : ىراعلا فارطک

 نالوق یعفاشا نع ذوخ الا و « باضنلاو شنجلا داحتال ىلوألا لوح ىلع ءانبلا نأ ىلإ ووبجلا بهذف : لوحلا ءانثأ

 « مثأ ةاكرلا نم ارارف كلذ لمف اذإو « باصنلا فالتخال فن اسب : ر وا لاقف مساج ريغب ارعيب ىف اوفلتخاو

 لقنو ٠ عيبا موي نم روشأ ةتس نع ماردلا کز دقنب اپعا مث ربشأ ةتس اكمام اذإ دمحأ نعو . فنأتسي اناق ولو

 ةاكرلا نم رارفلا نأ ىلع لديل ,ةاكرلا عنام » هرقب یآ اما یراخبلا نإ : لات هنأ نيتلا نا نع نقلا نبا انخيش
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 اذا , هلرق ىف ىنعملاب هيف وه لب : تلق . ىراخبلا یف هر 1 اذهو : انخمش لاق ۰ ةرغآلا ىف كل, بااط٠ ربا لحال
 ةدایع ۸ كهرم یفتسا ۱ لاق سا نبا فو و عبارا ثيدملا 8 ةاكزلا نام رد اذ ۳ ابةح عمر 1 منا برام

 الو للاب طقستال ةاكرلا نأ لع iw هيف : بابا لاق ۽ روذئاو ناميألا باتك ىف اميرق هوش مدت 3 2

 مزلآ امل ةنآل « ىلوأ توملاب طةتال ةمزال تناك هنم دكوأ ةاکزلاو  توملاب طقسي مل امل رذنلا نال « ترملاب
 لبالا یغلب اذإ : سانلا سول لاقو ( هلوق ۰ اموزا دشأ نا امضرف یا ةاکزاا ءاضا ناک هما نع رذنا هاب لولا
 كلذكو ٠ هيلع ءىش الف ةاكزلا طاةسال الابت-ا وأ ارا رف ابعاب وأ لوحلا| لبق اهو ناف« هایش عب رأ اهفف نرشع
 لاملا نأب ةيفنحلا ضءإ باجأو « ابیرق فالتالا ةروص ىف ةعزانملا تم دة ( هلام ىف هيلع ءىث الف تا ارفلتآ نإ
 لع بجي هی همم ف ق» 1 تام یالا اذمو 3 قوقحلا ند a یامتأم وا ما ف ایجاو ماد ام ةاكزأأ هيأ بچ اما

 ابهر دص اذإ نأ ةلأسملا فرحو : تاق ۰ رف اذا ةاكزلا موزل قال للا لح ف رود عا مالكداو 6 هژاق رو هل رو

 نکل دما اذ مآ وبا مدل اک دم امج رتو نأ هد ما نەو زاكرلا طاقسا ىلع للا امتي وأ ةاكزلا نم رارفلا
 رکذ : فامرکسا لاق « الخلا رع اذه ؟ مثإلا حم هب له وأ هتمذ ىف ةاكزلا ءاقبا ىف دصقلا اذه رو, له
 لوما لبق ةاكزأا هيف بم ع .Sal لاز اذا هنأ . وه و دار 0 اعم عورف ةئالث بابلا اذه ق یراخبلا

 زاجأ نم نأب عيف شا شا دح لک ب۶ امم رتب دارأ 2 ال ما ةاكزلا نم را رفاا دما ناک ءاوس ةاکز لا طقس
 لسوف ةينفلا ةراجتلا ضورمب یونپ نأ ةاكزلا طاق-۱ ىف لیلا نمو « ىنا ةحيص ثيداحأ ةثالث فلاع كلذ
 , امرج مثأي اذهو ةينقلا یون و ةراجنلا لطب أ لوملا برق اذإ ىح ةراجتلا فن أئ-١ رخالا لولا لخد اذاف لوحلا
 ىلاعت هللا دؤع ملعاو 2ع ةاكزلا طعم ال هنأ یوق یالار

 حاکسلا ىف ةلوحلا بسا -4

 هللا یضر هللا بع نع و عفان ین لاق للا ديبع نع رفیع نب ایه انئادح دسم اشو - ۰
 ريثب هتنیا "هحکناو لجرا ةنبا مکن : لاق ؟ *راغشلا ام : مفانل او . راغشلا نع ىه اب فا "لوسر "نأ هنع

۶ 
 ى ۳

 راذشلا ىلق جو ر قح لاتحا نا ساناا یاب لاقو 9 « قدم رجع 0 (C> ل ی زا تثخا جکیو ¢ قادص 1 # ه

 نازباچ "راغشاا و ةمتاا : مهمضعب لاقو « لطاب طرمشلاو "لساف حاكنلا : .ةمدال ىف لقو . لعاب طرشلاو « زاج ور
 لطاب طرشلاو

 دمع یبا نا عو ناسملا نع 'ىره زا انا رع ی نا نع یح اه دلم اش - دةكأ

 هللا لّوسر نا : لاقف . أب ءاسنلا ةمت یرب ال سابع نا نأ : 4 لوف هنع هللا ىضر ًايلع نأ » امهربأ نع ىلع نبا
 ماكتااف متم ی "لاتحا نا 5 سانا ضب لاو ° € ةيدنالا رطا موش نعد ¢ “ی موب اهمع م

 لطاب طرشلاو راج حاکساا 4 م لقو 0 دساف ۱
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 دق و « عنان نع ه ریسه هو « رامشاا نع ىلا ف رم نإ كثريدح هيف را ذ ( حاكدنلا ف 2م | باب ( هلوق

 باب ىف راغشاا ىراخبلا لاعدا : رینملا نا لاق طوفم ريسفتلا نوک و رقت و حاكسنلا باك ىف قوئسم هحرش مدقت

 برحلا نأ لقن ام هذخأ هنإ لافي نأ نکع و ؛ لكشم لثاا ربم بجويو واذشلا لطبي ذارجلاب لئاقلا نأ عم ليحلا

 ؛ةفنآلا عفدت یا ةاواسملا دوجول راذشا ا, ظفلتلا ىلإ اوهجرف ةأرملا بفاج نم حاکنلاب ظفلتلا نم فنأت تناك

 حک .دلا اند ولف « قادصلا ركذ نع ىلاخلا حاکنا ىف ددشإ ملام هيف ددشو راذشاا مم را ةءلهاجلا مهد عرشلا او

 برعلا نع هلن ىذلا نال رافن هيفو « ىهتنا ةليحلا هذم ةيلهاا ضرغ انيقبأ لثملا رپم انیچ وأو رافشاا ظفلب

 تناك اراك ممتحکنا نركت نأ 2ام ةيضقو « لیلق هريس غ ىلا ةبسنلاب برعلا ىف راذشلا نال « هل لصأ ال

 عنتماف ريقف تنب جوزت دارأ رسوم ىف روصتت واغشثلا ىف ةليحلا نأ ىل رهظي ىذلاو ٠ مهعيمج ىف ةفنالا دوجول اراذش

 حقو الف هياع كلذ هلو ءا كلذ ىف ريةفلا بغرف ینب كجوزأ انأو امنجوز هل لاق نأب هعدفت بلا ىف طتشا وأ

 رسوما تنبأ لئلا رم ىلع هل ةردق الذا مدني ةناف لثاا رهم امبنم لكل مزار و حصر دقملا نإ هل ليقو كلذ ىلع دقعلا

 لاقو ) هلق . لیحلا هذه تلط, هلصأ نم راخشلا لطبأ اذاف « هيلد لالا ربه كوبل وزن اب هدوصقم رسولا ل صحو

 طرشاو دساف حاكتلا : ةملا ىف لاتو , لطاب طرشلاو راج وبف راذدلا ىلع جوال ىت> لاتحا نإ : سانلا ضدي

 حاکتلاف ءدساف هفصو نرد هلصأب عرش امو ؛ لطاب هلصأب عرشي ملام نأ ةيغنحلا ةدءاق ىلع ءانب اذمو : تلق .لطاب

 ابآ تبث الا اهناف ةعتلا فال « حاکنا حصر و قادصا دسفر هيف فصر افادص عضرلا لمجو هلص اب عورشه

 لک ىف ىأ ( لطاب طرشلاو نادئاج رافشااو ةعتاا : مضع لاقو ) هلوق ۰ اباصاب ةعورشم ريغ تراص ةو سام

 لاعیال حاك_الاو داف طرش هنال تقولا ىفلأو تفزاا حاکشلا زاجأ هنأ رفز نع لقن ام ىلإ ريشي هناک امهنم

 انا و ءایلملا نم دجا دنع افادص عضبلا نوکی ال لاطإ نبا لاق « روكذملا قرفلاپ هيلع اودرو ؛ ةدسافا طورشلاب

 رکذ مث قادص يغب دقع ول اك وبف « هيف نکرب سیل قادصلاو هطورش تدمتجا اذإ لئلا رپع حاكنلا دقعني اولا

 نبا هبقهتو « ةيفذحلا ةكأ نم هريس غو ديز وبأ هلاقام لصحم الهو . ىهتنا ركذ الك عضبلا ركذ رامف قادصلا

 نال هنع ىلا داسف یهةقب ىهنلاو هنع ىهنلا تب دقو هيف انفلتغا ىذلا حاكنلا الا راغشلا سيا : لاقف ناعمسلا

 عضلا ىف باميالا ما عنع هنأ ىنعملا ةرچ نمو « اعورشم نكي 1 ام ناك اذاو عرش اب زوج اما ىعرشاا دقعلا

 ةارلل هبچ رآ ىذأا وه احاکن جدزلا هبجرآ یذلا نأ عن الو هجوو « لماک با اب الا دقعنیال حاکنلاو جوزا

 ءىشاا لاج نك وبف ةآرلا ادص جورا هبجوأ ام نيع لمج ةناف حصر ال باميالا لاك لص ل اذإ و, اقادص

 هستما جوز ول ام اذه ضرامي الو : لاق « لوألا لمجلا لكي ال هناف رخآ صفا هنيع لءج مث دقد ىف صخشل

 « دید ربما نوكي ةه دعي تبط و ول اما ليلدب جرفا ةبقر كل« دیسلاو جرفل اب عملا كلع جوزلا ناف رخآ

 قو« هل قاب كلذ ادع امو جوزلا ةمآلاب عتملا كلم لعج هنال هال هقبب ۸ جوزأ ديسلا هلعج ىذلا نآ قرفلاو

 كمل تح لغدتال عضوا ةيقرو یرخالا ةأ رال اءادص هثرم) جورا هل هج ىذلا عقلا كلم لمج راخشلا ةلأسم

 فورءملا وه ىلع نب دمو «یرمعلا وه ريعنب هقا ديبهو « ناطقا وه (ی) هلوق . وادص هلعج حصي ىح نيعلا

 مسا ىلع فقأ مل ( اسأب ءاسنلا ةمتع یرب ال سابع نا نإ هل لبق ) هلوق . بااط ىبأ نبا وه لعو , ةيفنحا ناب

 ءايو ةيناقوف لس هبات كيإ 4 لافا » ناطثلا ىح نع ثيدحلا اذه هتءاور ىف سالما لء نب ورع دازو « لئاقلا



 معو 441۲ ثيددحلا

 سرع لفغو خودذملاب كسب هنأ ىلا ةراشإ كاذ هفصو اءاو . ةريخلا وهو هيلا نم لعاف نزو فورحلا رخآ
 نإ : سانلا ضمب لاتو ) هلوق ۰ قوتسم حاکشا باتيك ىف كلذ ىف سابع نبا بهذم نایب مدقت دقو « خسانلا
 طرشأا ءاذلاب هحالصا ناكمإل نالطبلا مولتسيال داسو « ةمام حاكن نقع قع نا ىأ(دساف حاکنل اف عمت یتح لاتحا
 مدقت (لا میضب لاتو ) هلوق ٠ عيبا حم ةدايزلا هنم تفذ- نإ لذا ايو ىف لاق اک  كلذب هحیحصت ىف لیحیف
 تقوا حاكنلاو باث ةءتملا خسف ناب بيجأو . طرشلا ىغاأو تقوا حاکنلا الا نب مل هنإ ليقو « رفز لوق هنأ
 نام( اب دوقملا ىف مثدنع زايدءالاو « ةمثأا ىنعم ىف

 الکسا لضن هب "مل ملل لضف منع الو ٠ عویبا ىف لاوتحالا نم رك بام سا - ۵
 هللا "لومر نأ ةريره یآ نع» جرعألا نع دارا یأ نع ڭا ینثدح اماما اشم بس ۲

 «الکسا لضف هب می ءال لضف نمال : لاق ۱
 فآ ثيدح هيف ركذ ( الکسا لعف هب جن ءاملا لطف عنع الو . عوببلا ىف لایتحالا نم هركي ام باب ) هلوق

 « برشاا باتک ىف ىفوتم ثیدحلا حرش مدقق دقو « سوآ نأ نأ وه هيف هخرش ليعامساو خا حال »ةر ره
 دارأف « یعریام زومهم مالاو فاكلا حتفب وهو حابم الك ا-فوحو شب هل ناك لجد دارملا : بابملا لاق
 ىلا هتجاح امنا و هعنع ىذلا ءاملا ىلإ هب ةجاح ال وهو برشلل هريغ مع هدرت نأ هرب ءام لضذ عنمیف هب صاصتخالا
 لب ءاملا ند ىنذتستال معنلا نال "الكا هل رفوتيف الا عنمیف هل كولم ريغ هن وکل هم ىلع زدقيال وهو الکسا
 ربا بحاصا رفوتيف "الكا كلذ نع امحاص بغريف امنع اديعب رئرلا نيغ ءام نوكيد یشامع "الکسا تعد اذإ
 نا ةيقبلا نم ثكسبو ثيدحلا ىنامم دحأ صخم دق هنأ وهو رخآ ىنعم هيفو : لاق . احضو» یه. ةليحلا ذب
 ثيدحلا و ء "الك لا منم نع ىت الف ثاذ هب درب مل اذاد ”الكسلا عنم ب دی را اذا اع ىهلا صاصتخا ثيدحاا رهاظ
 هاست قو : هسفن بحسب من« ال نأ ىرحأف هريغ ببب عني | اذإ هلال هوجولا نم هچ وب ءالا لضف عنکال هانعم
 ٠ هجو ريثملا نبا لاتو . لعأ هقاو هعذم بلا بحاصا زاج رثبلا بحاص ةجاح نع ةدايز نکن لل اذإ هنأ ىلإ ةراشإ الضف
 الف حابملا "الکلا فالخم  ءاملا نم املضف ادع امب صخب نأ اهرفتح یداوبلا ىف ىنلا رابألا نأ ةجرتلا ةقباطد
 : لاق مث « یہا ىف لحال امضا ىلع ىعرلا عيطتسنال امال رخآ ءام ىلا اهلو مي نأ جاتمي ىلء يح ةيشاملا بحاص نآل ةيرقب ىذلا "الکسا هل رفوتیا هتجاح نع تب ءام ىف لضفال هنأ ىعداف بلا بحاص ليع ولف ء هب هل صاصتخأ
 وهو لاقم هيف هل ايف ةرهاظ هتجدف حابملا عنم لد ليحت همالك ىف نوكي ال نأ اضع ابذکهاوعد نوک نم مزا الو
 صوص نعال ليحتلا لصا نع باوچ اذهو : تاق . ”هلك_ وهو ةجح الو هيف هل قح الام ىلع اليحت ءالا

 مجرت هنأ دیو «اثيدح هيف رک ذپ ملف هل ضیپ و هب مجرتام لبق نم وه : یامزکسا لات مأ نمو ؛ عیبا ىف ليحتلا
 اذه عفدیال نكسا « لوألا نود یاثلاب قلمتلا ثيدحلا رکذو « ءالا لضف عنع ال و هيلع فامعو عببلاب ليحتلاب
 نأ نم معأ عنا نوكي نأ نكمي :ینامرکلا لاق مث . لیلا كرت ىف ءاملا لما عنم دارا ةكح نع لالا ردقلا
 نإ : لاقي نأ همامت نكسا رياملا نبا هيلا راشأ ام امري ةرسانملا نأ رباقيو . ىهننا هديغب وأ عيبلا مدع قبرط, ن رک
 روظيف ؛ هنیشام ىف یل هرز ءام هزم حابب زا الكا ىلإ جاندا نم جاتديأ رثا ءام ز لذا ال هنأ یعدی بلا بحاص



 ٣٣
 لیلا تانك تب °

 نبا امأو 0 هاو 6 نأ ريفوت قو شیلا هام ا ذءأ ف هدارم متل عملا لوصح ىلع دولاب لحم هنأ لدم

 شجنلا ةج رت نکا ء ضارتءالا لطبل كلذ تح ناك ولف ءشجالا نع ىلا تبدح ةجرألاهذو ىف لخذأف لاطب

 نيثيدحلا نيب تاياورلا عمم ف ةدوجوه

 ر سو
 شجانتلا نم هركي ام سيسإب - ٦

 یه بلا لودر نأ رم نبا نعد عفان نع كلام نع ديمس نب ةن ازم - ۳
 6 شخنلا نع

 ی د ظفاب بابلا ىف روكذملا ثيدحلا قرط ضءب ىف دروام ىلإ راثآ ( شجانتلا نم هرکی ام باب ) وق
 دارااو « عوببلا بات ڪص ىف قوته هحرش مدقت دقو اوهجاننال , ظفلب ةر ره ىبأ تیدح نم «شجنلا ند

 ميرحتلا ةهازک ةجرتا ىف ةهاركلاب

 Pi 3 و

 م ole را 7: ماع أك ا 7 لي ف
 ىلع نوهأ ناك انایع رمالا اوت أ ول « ايمدا نوء داغ امأك لا نوعراخم : بوي لاقو

 الحر نأ le هللا ”ىضر رع ی هللا دبع نع » رانید نیا دبع ندثالام ان دح ليام( شو - 4

 « ةبالخ ال : لقف ثعباب اذا : لاقف عوببلا ىف عدم هنأ ما یبا ركذ

 لجرو رسکلاو حتفااب مدخلا 4 لا و ۲ عادخلا نع د یم هش کلا ةباوز ف ) عادخلا ند یر ام باب ( هلوق

 وت ول ایمدآ نوهداخع اءاک ئا نودا ) ىنايتذ لا وه (بويأ لاقو) هلوق ۰ عادخ و عودخ ةذا الا قو عداخ

 هلوق : یا.رکلا لاق و اةن اا ود و بوبا نع ةئيمع نب ناف م ند هفاهد ىف عکو هلص و (ىلد نومآ ناک انایع مالا

 : ىا عادخلل 27 نیدلا لمجام هنال لب أ ناکما سیا دت الب ةنياعم رألا ىلع دئازلا ذخأب اونلعأ ول یا ء انایعد

 423 مو عضوأ مولا قو م رهاظت ني شا 4e اا ل ال ىلع ل ی 2 دا و ر ہا كأاس ناک مث نهرو

 هوس رمت مدّقأ « قد و« م مالا فرو جدا ريمكس ۰ ةب الرخ الل لق تعيب اذإ د رم نبا كثردحو «,ةرفن دوآ

 هيف نوکی ال نأ طرشب لاق هناک « حي ريغ وہا مادخ دقماا ىف ررظ ن یا طرشاا دروم دراو هنآ ربظب یذلاو

 هاف ارح دم ىف بانطالاو ةودلسأا ىلع ایا مرحلا عادخلا ف لغد الو : بارلا لاق ۰ كتءيدخ ینمول؛ ال لاق وأ ةعب دخ

 نع م لولا جحإ : الح نرخأتاا ضءإ ثردحأ : مالعإلا ف مقا نبا لاقو ۰ عيب ه ضا الو ac رراجتم

 ناك ناو عادجلا ىلع ىذا ىلا لیلا لعفب سر نكي 1 هنأ مل هل هارو یمناشا ةريس فرغ نهو ‹ الا نه دحأ

 6 ةمبدخلاو رکا سال حلب نأ هاشاحف <« هذا فااغ اذإ دناما دصا ىلإ راف الو ام رهاظ لع دوقملا یر

 هئامأب ناب لا عم رکا ل اب j دا لع زوجت نيبو دعا ف ههزلا رب الف درهأظ ل د آما ءارجا 3 قرفا ناو

 یرج اجلا ةل رم هزوچ یذلا ناف هللا داد ههص وم ىعناشأا ىلإ ی اما لح بہ ند»و « رهاظ هرهاظ فال



 ۳۷ ۸1۵ - 4416 تيدحلا

 ةثيملا ةلأسم ىف اذكو « روز دوهش نطابل ىف اوناک ناو مهنادع رهاظب کیف دوبدلا ادع ىف ءرهاظ ىلع کا
 لو «ةميدخلاو ركملا نم اهتمالس نيملسملا دوقع رهاظ نأ ىلع هنم ايرج امرتفب نم ةءاسلا: عبي نأ زوج ام]
 عئابلا هصقي مل نأ امس الو ابرلا لاح ةعلس نارضح مث نيتئامو فلأب فلأ ىلع نآطاوتب نيدفامتملا نأ طق زوج

 دقعلا عقويف هريخا 1000 نركب کب نأك عن :ايلل اكلم تیل تناك اذإ كلذ دكأتيو « اه ارش ىرتدملا الو اهسيب

 ةمذ ف رک الا برتب و لفالاب عئابلا 3 م شک الا ىلع دقملا نامقر يف ىربشملا هةدصإو 5 ام امآ یعدو

 رکذب دقز , بهذع شل بهذملا مزال نأ هراک-ا ىلإ رداما كلذب كلذ زوج ىذلا لع ول و « رهاظاا ىف ىرتدملا

 نم مرلي ال هنآ ق.ةدتلاو هصخام اذهو ادج كلذ ىف لاطآو « هركنأ هنرع اذإ ىح همزال رضحتسي الو ءيثلا ملاعلا

 ليحلا لع نم نإ كاذ عم نولوقیو اهرهاظ ىلع دوقعلا نوزوحي ةيمفاشلاف كيلا رهاظ ىف هنالطب دفعلا ىف مثالا

 دا هللاو هاکش] نع لاصفنالا لمع اذهب و « نطابلا ىف مثأب ةميدخلاو رکاب

 اقا کصاط ل نأو « ةبوغرملا ةمينيلا ىف *ىلولل لاوت :جالا نع یهو : ام تو - ۸

 ناو ل ةشناع لأس» هلأ ثدي و ناک لاق ی ره*زلا نع بهش انك نام وبآ اشو - ۵۰

 ىف بغ ری اهیلو رجح یف ةمينلا یه : تلاق € ءادفلا نم کا باط ام اوحكناف یاتیلا ىف اوطسقن ال نأ نفخ

 قادصلا لكا ىف ن اوطسقي نأ الا نح اك نع اوهنف «اهناس) ةَّس نم یندآبا مج وزنی نأ "دیریف اهاامجو امام
5 5 ۳۹ 1 5 0 5 

 ثبدحلا 01 لف 34 ءاسنلا ف كنوتفتسي 1 /1 ل راف 6 كدب هي یا لودر سالا یتفتسا 3

 ىف ةدئاع ثيدح هيف ركذ ( !رقادص اهل لكي ال نأ و ةبوغراا ةميدملا ىف لولا لایتحالا نع ىهنبام باب ) هلو

 نبا لاق « امان حاکشلا ىف دث اذ مدقت دقو هماعب هقس ملو ىاتيلا قاوعسقنال نأ متفخ نإو ىلاعت هلوق ريسفت

 ةميقب قا la اقا دہص ىف ضورعلا نه طب نأ الو اف | دص نھ لقأب ب جدا نأ لولا زرج ال هنأ ةيف : لاطب

 «ءاسنلا ةروس ريته ف روک ذاا شو دا حرش لع مدت ا ةروكذملا ی الا لوو بؤس ف فندخاو امام قادص

 ۳ نهاوس ن٠ یآ ) ءاسلا نود حل باط ۳ 2 هلوتو « ىاتيلا حاکد ف هردقت فذح ) یاب ف م هلوا قو

 سر ءایل وأ ال ىفاللا لافطالا ىاتيلا ف اولدعت ال نأ متفخ نإو ةنآلا ىنعم : بيطلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاق
 ريب لي ىلع :تارداقأا هاذا ند اوچو زف كلذ نع نهزجمل نبترةح مايقلا كرت ن» اونمأت الو نیا رغم عن وبا طب

 : هللا لنا هلأ لوسر سانا یفتسا م « هلوتو 8 نولع فرحلا ند عن و منع ءايلوأ نا نه وا نهرومآ

 هقايس مدقت دقو لصالا ىف اذدك « ثيدحلا رک ذف « ءاسنلا ىف كنوتفتسي

 “ىف اهیجاص اهدجو مث « قتیا ةيراجلا ةميقب ىة تنام اهن معرف ةيراج بصغ اذ| سيح -۹

 لایت»ا اذه فو. هنم ةميقلا مذخأل بصاغلل ةيراجلا : : سايا ضش لاقو ۰ ۳ میل نوک الو ةميقلا رو هل

 ”ةيراج بصافا بی ۳ اهتميق 34 ر ذی یتح تنام اهنأي لععاو اميصخف اعیبب ال لجر ةيراج 'ىهتشا نم

 « ةمايقلا موب الول رداغ "لکساو « مارح ریل کدلاومآ » يلو ىبنلا لاق ٠ هریغ

 یرابا حد ۰ ۱۲ ج 4۳ بع



 ليحلا باتک - ۰ ۳۳۸

 نع امهمع هلا یضر رغ نب هللا دبع نع » راذيد نب هللا دبع نع "نایفس ان دح من وأ شرح - 4

 ت ی ةمايقلا موي ءاول رداف لکل : لاق لكي ینا

 هژاپ ذو«و ؛ كح ىأ لورجاا ءانبلا ىلع منفلاب ( ىضقف تقام انآ معرف ةيراج بصغ اذا باب ) هلوق

 تع مل انآ ىلع علطا ىأ (امحاص اهدجو مث ةتراا ةيراجلا ةمرقب ) هلوق ٠ بصاغلا ىلع یضاقلا كح ىأ مواملا

 نايرج مدعا ىأ ( ان ةميقلا نوک الو ) بصاغلا ىلع یا ( مية درتو ) هنم 3 وصغملا امحاصل یآ ( هل ىبن)
 ضمب لاقو ) هلوق . لصالا ىلا عوجرلا بجو كلذ لاز اذاف ةيراجلا مدع ىلع ءانب ةميقلا ذخأ ااو « امهنيب عیب

 ابمیبی ال لجر ةيراج یهتشا نمل لابت>ا اذه ىفو ) هلوق . بصاغلا نم ىأ ( ةميقلا هذخ ال بضاخأل ةيراجلا : نماملا

 اذکو «هداسف یعداو هريغ وأ لوك أم نم ةيراجلا ريغ ىف ةررصلا سناك و كلدكو ىأ , جا ىأ لتعار مصفف

 ےب ینلا لات) هلوق ۰ هديغ لام اذکو ىأ 0 ةيراج بصاخأل بیعتف ) هلوق . هحذف الوک ک ام انا ودم بصغاول

 ىلد هح رشب تاحأو جحلا رغاوأ ىف الوطم ةركب ر ىفأ ی ثيدح نء هلصو ثيدح ن« فرط اذه (مارح :f و 3 اوم

 لكلام نوكي نأ مرلیف عيزوتلا ديفيف عمجلاب عملا ةلباةم « کیلع کلاومآ د هلرق رهاظ : یتامرکملا لاق . نتفلا باتک

 مبسفنأ نالف وثب لتق مطرق لثم وه انا و اذکس بل و : امارح هيلع هلام نوكي نأ مزلیف امارح سفش لک ىلع صخش
 لکا د مب یناا لاقو یا (ءاول رداغ لک و ) هلوق ٠ رهاظاا نع ةفراصلا ةئي رذلل زا هيفف « اضمب مهضدب لتف ىأ
 ءدابجلا ف فو:سم هحرش ىنذمو « ىروُألا وه هدنس ىف نايفسو , رع نا نع بابلا ىف صو دقو « خلا ءاول رداغ

 اب فلاع : لاطب نبا لاق « لسلا هيخأ ق- ىف ردغو ةنايخ تنام اهنأ بصاخأ ىود نال رهاظ هب جاجتحالاو

 لام لعال هنأب رورمجلل جتحاو , دحاو صخش كلم ىف هلدب و ءىثلا عمتجمال هن أب وه جاف كاد ىف روب+ا ةفينح
 مل املأ نيت الف تام ةي راجلا نأ بصافلا ىوعد قدص ىلع ءانب تيجو الإ ةميقلا نالو « هسفن بيط نع الإ للا
 نيب اوقرفو : لاق ۰ امحاص ىلا درت نأ بجوف ميم دقم امهنيب رج | ها هنم ةبوصغملا كلم ىلع ةيفاب ىف تك

 بصخلا نيب قرفلاو « دسافلا عمبلا ىف اذکو كلتا ءیشا ىف ةميقلاو مئاقا ءىثلا ةلباق» ىف نالا نأ ةميقاأو نا

 نأ عيبأا اذه حالصاف « امف فرصتلاب ىرتشلا نذأو هتءاس نع اضوء نالا ذخأب یضر ئابلا نأ دسافلا عيبلاو

 هنم بوصغملا ىضر نإ الإ بصاخأا هكامتي نأ هل لع الف كلاما هل نذأي مل بصاغلاو « تناف نإ ةعلسلا ةمیق لخت

 تنام امنأب بیجیف ةيراجاب بصاغلا ىلع قحتسلا یعد نأ ةيفنحلا دنع الوأ ةروكذنا ةروما لعو : تلق . هةممقب

 اضرل ةءمقاا بضافلا ىلع نر قد ملا نوکیف نیما نع لكم دف هماحی:ل وأة ةئيدلا ب صاغلا ميقيف هيدا رآ هفدصف

 اذإ رایخااب ذثنیح ىعدملاف تنام امنأ هفلح عم بصاغلا لوقب ةميقلا ذخأ ول امآ « هاعدا ثيح ردقلا اذ ةلدابملاب ىعدملا

 لدب كمل. كلانا ناب اولدةساو « ضوماا درو ةيراجلا داعتسا ءاش نإ ء نامضلا ىاعمأ ءاش نإ ب.صافلا بذک ريظ

 طورشملا نامعال لب اضع یدمال ملا حقي ملف لقنلل الباق توکل لدباا نع هكدلم لازف اندب و ةبفر بوصل ا

 ما هللاو دقعلا ةمص ینانیال هن ل كلذب بصاغلا ىلع مثإلا بترت ولو ةليملاب ا-اص ىلع ةيراجلا تاوف هنم اش ولو

 هيصخف هدجو نم هتميق كلاما ذخآ اذإ بألا ىف لوقي هاب اكلام ةيفدحلا ضعب مزلأ : هصخامام ريثاا نا لاقو
 یذخآ كاالل» كلذ فالخ ربظ مث توم موأ وأ قابإلا ردتس» هنأب بصاغا هوه ولف , هكساع بصاغا نأ
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 ۱ نو alla) دبعأأ لما 1 le تأ اک نإ ةميقلاو 3 كلا دع دوعإ نأ یه و ه رب و هب وغلا لوا ثردحلاو

 ةبوعلا دوجو عدو ینضارلا عقب 1 1۳ مارح fle کلارما « هلوق يندد نأب بيجأو ۳ ala) ديعلا داع leê نكد

 e ةم.قلا ردقتو ضرما اب اضرلا ىلع لدي هناف هيو كانه نكي ل اذإ ام « فال ضرعلاب اضرل) لص مل

 ةنبا تر نغ ةررع نغ,ماشه نع "نايف نع ۳ ù 41 شو بس ۹۷ 4 بس < ١ و

 يرحل نوكي نأ Ci "لو “لإ نوم fils 2 22 انأ اإ : لاق لک "ینلا نع لس ما نعد 08 ما

 هل ماعأ اه ءهاذخأي الف يش هيخأ قت نم 4 تبضق نف « مت ام ومن ىلع 4 ىفقأف شب نم تح
 « رانا نم ةعطق

 ثا لح لاطب نا فاضاو 0 ىلءامسالاو یقدنلاو لاطب نا هفذح و » ةجرت ريذب رک ال اذن ( باب ) هلوق

 نغ هءهناآو هلو مرو هللا همرحأم لعال ۶ اما ۴ح نأ ىلع هتاالدل ادج رهاظ هب هقلما و « هلق ىذلا باإل ةلس ما

 لهشي هلال هدرفآ امو هلبق یذلا بابلا ن١ لصفلاک وه لوألا ىلعو , هب رغل سالا سفن ىف هنأ لمي ناک اذ] هذآ
 وه« نايفدو هلوقو . لات هللا ءاش نإ ماکحالا بارك ىف قوس هحر# او ,هريغو روك ذاا سا ۱

 هيأ يىراخيلا خیس رخ نب دع نم دراد ل ةءاور ىف عقوو : ةورع نبا ره ماشو نعد هلوثو ٠ ىررألا

 نآ تاب بنز نع هلوقو < هيبأ نع ۾ دواد یا اور ىف حقو ةور» نع هلرقو « ماش انثدح نايفس انثدح د

 ةئداع “ ترچ ام ىلد اهدزمم نم هنأ ران بليز ثا دح لااعإ نا حرش ۴ عقوو 6 اهمأ یه ةلس مأ نع ةلس

 « لعلو» هوقو « بیغلا لع مدع ىف مشيا نم دحاوک یآ (رشب انآ از ) وق ۰ تب دا ناف لع راصتقالا نم
 هنزو نما ق نمل 90 4 ال هه و۵ و « خابا 0 ظ اب الا ف م دقت € نأ 1 هوقو 6 ی ین اھ م

 مس ام ومت لد » هلوقو . رخالا ن« هتجح ىف غابأ نركي نأ ل اردا ناكنطف' ناك اذإ هنأ دارملاو , هانعمو
 ىف كلذ كت يثو 3 هررخأ ق ند ىأ » ةيخأ ندد هلواو 0 ةلوص ره وهو « عما امد ینبهشکسا ةءاور ىف

 لوقو « هذغاپ الن , یبهشکلاو لوعفملا فذع رثک الا اذک ,ذخأي الف , هلوقو « ماک> لا ىف ىنألا قيرطلا
 رانلا لغد هيلع مارح ام هيلع عم اهذعأ نإ ىأ € راذلا نم ةعظف هل عطقأ اماف د

 حاکسنا ىف تاپ ١
 ًةريره ىلأ نع» لس ی نع ريك يآ 6 ىج انث دح ”ماشه نوک > مارا ن لس اشو ب ۸

 فک ا "لوسراو : ليف ۰ مات ی برقا الو 6 نذأعست یت رکیلا کش ال 4 لاق 2 *یبنلا نع

 ی دهاش ماقاف ل لادا جوز و ركبلا ونداتسا نا : ساناا ضع لاقو . ‹ تتكس اد : لاق ؟ اهنذإ ت 3 ع رە” 4 ۹4 4 ۲

 و
 وهو اهأطب نأ سالن اعاي ةداب۵4 نأ 15 جوزلاو اماکن یاقا تأ اهاضرب امجور نأ روز 1 9و م ۴ 5 2 2 ۰ ۸

. u 
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  - ۹راو نم دا ما نأ م.اقلا نع » دیس "نم ی انثدح نایفس انا د> هلا دبع نب ىلع اش
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 ینبا عمجمو نهرا دبع - راصنالا نم نيخيش ىلا تلسرأف « ةهراك یهو امیاو امج زی نأ تفوخم رفعج

 Cos . ءاسنخ نإ » هيبأ نع لوقي هتعمسف نمحرلا دبع امأو : ناینس

Vo2 نا لو لاق لاق ةريره یآ نی ) هلم ىأ نع ی نع نابیش ایت لح ما وأ شو  

 ٠ « تكن نأ: لاق ؟اهنذإ فيك :اولق :نّذأتست وح ركبلا حکمت الو «رماتست یح 6 الا حکنتال

 « هايإ اماکن یضاقلا "تبثف اهرمأب بيث رةأرما جور ىلع روز ىدهاشب ناسنإ لا نإ : سانلا ضعب لاقو
QQ 0ر  . IE۳  

 اممم 4 ماقملاب ماب الو ¢ حاكنلا اذه عرش هاف  طف امجوزتي مهنأ مع جوزلاو

 هللا ىضر ةشئاع نع » ناوكذ نع کام ىبأ نبا نم رج نبا نع ماع وبأ زو - ۷
 . « اهن اهنذإ : لاق «یيحتست ركل نإ : تلق « نذأتست ركب : لكم هلا لوسر لاق : ثلاق اهنع

 #«# ماو 5 5 0 ۳ د ۳ ۶

 انج وز هنا ىلع ردود یدهاشب ءا لاتحاف ¢ تا ارکب وا میاد :ةیراج لجر یوه نإ : ساناا صعب لاقو

 هطرلا هل لح - كا ذ نالطرب ۹ جوزلاو - روزا قدامشب ىضافلا ليقف ”ةمينولا تيضرف تكر داف
 قلعتام انه ركذو ) ةعدااو راغیاا هيف رکذو ۰ حاکنا ف دا باب « اب ر مدت ) حاکشلا ف باب ) هلوق

 قوت سم هرم یم داو « نيبجو نم ةبوطخلا ناذئكساو ةر ره ىبأ ثيدح هيأ دروأو 6 حاکم ىف دوزلا ةدامش)

 حاکن درج ال باب 0 ی امد دقو امج با و ركسبلا رک ذب هاساخ كثب لوح هذ عر دروأ 3 حاک ہا بانک ق

 هلوق .یاوتسالا وه ) ماش» ( هلوق 1 .لوألا كثيدحلا . ةراره ىبأ گرو لوح و ةشئاع ثردح و و ایی رق « هركملا ۱

 . اذإ لدب نإ ىم شكلا ةباور ىف ( نذأتست ل اذإ : سانلا ضءب لاتو ) هلوق . جیزت ال ىأ ( ركبا عکتنال)
 ینمشکلا ةياور ىف (ایحاکت ىضاقلا تتبثأف) لو .ماقاب قامتماروز وأ ًاروز ادبش ىأ (اروز نيدهاش مانأن) هل
 . ثيدحلا . ابذک هيدهاش ناب هيلع عم كلذب مای ال ىأ ( اهأطي نأ ساب الف ) هلوق ٠ ادبتدا,ب یآ هحاکر »
 ( مساقا نع) ل . یراما الا وه درع م ن ىج و « ةئيبع نا وه تامفسو ت یبدلا نبا وه ( لع) هلوق ۰ ىا

 ركب ىبأ نب د# نبا وه مساقا و ۲ ییحاعالا هچ رخأ ۰ مماقل ان دوس و كمودم نإ بک نع ليضف نب دی ةاور ق

 هچرخآ < زافمچ لآ نم ةأسا نأ 0 نايف نعرم ىبأ نا ةاور ف( رفمج دلو نم ةاما نأ ( هلوق . قب ذأ

 قامركا ريماجتو « بلاط یا ن رفع هنآ نظا ىلع باغب و رفع دارملا ىلع ال و احا ىلع فتا و ليعامسالا

 نأ هلع قخد 6 یا همال قداملا رقعج دج نع نب هالا ناکو رثابا دم ذ38 قداصلا رە هي داراا : لاةف

 ف ةبراج نی درزب نب ناحرلا د.,عةافو تااكو نين امن هرم هدلوم نال ریو ه قداصلا رفعجو تدقر ةروك ذلا ةصقلا

 فیکیا مفر تأب ۾ افر ثا لس ةأرملا ربخأ هنأ فردا ريس ف عقو دقو 4 ةرجهأ ند نيعستو ثالث ةئس

 نم نیخیش ىلا تاسراف ) هلوق . امود وأ ةئ- ةرشع ثالث نا اهوبأو ةلاهلا كلت لثم ىف ةروكذملا ةأرملا نوكست
 هذه ىف امه اذك ( ةيراج یبا ) هلوق ۰ ءیشیرمآ نم دحال سیل هنأ اههريخ و رع ىبأ نا هاز ( راص) ۱
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 انه عقوو« ءادو م وهو ةيراج نب دوز ىنبا حجو نمرلا دبع نع حاک- لا ىف مدقت و ء امهدج ىلا ةياورلا رس

 نظو « ابءم نمو ةأ رلا باطخ هذآ ىلع مل اذك ( نیش الف الق ) هلوق . فيحصت وهو ةثلثمو نيتاموع مهضءبأ .

 ديك ات الب ناك ولو : لاق « نوذلا دیدشت و ءايلا ركب نیدخت الف باوصلا : لاقف اهدحو ةآ رذا باطخ هنأ نيثلا نبا
 هتاسرأ تناك نم ابطاع امهنأ لع لدف « ىاغال نأ املا الس_افد ربع ىبأ نأ اور ىف عقوو : تاق . نونلا تل
 .,مكب ( مادخ تاب ءاسذخ ناف ) هلق . ةرسن ةءاج كلذ ىف السرأ نم ناكف نيلاحلا ىلعو السرآ نم وأ امهيلا
 نبا ىمي ( نمحرلا دبع ناف نايم لاق ) هلوق ٠ اهاحو امسا نابب حاکناا باتاك ىف مدقت ةفيفخ ةلم مم لادو ةمجعملا

 نمرلا دبع هیف ركذي لف هلسرأ هنأ ىتمي ( ءاسنخ نا هببأ نع لوقب هتعم-ف ) هلوق ٠ ركب فآ نب دمع نب مساقلا

 نب یح نع نايفس نع » لاقف ىليعامسالا هةيرط نمو دمه ىف رمع نآ نبا هجرخأو : تاف . هاخآ الو درز نبا
 ىح نع كلام ةياود نم حاك- لا ىف مدقت دقو هد ف رمو رک ان نأ ساق ن نهرلا ديعو ديعس

 فای و اركب تناك اهنا هيف لاق نم ةياودو یوتسه ثيدحلا حرشو هيف فالتخالاو هلسرأ نم نایب و الوصرم

 روز یدهاشب ناسنا لاتحا نا : سانلا ضمب لاقو ) هلوق ٠ هيلع هیبننلا مدقق با ابا ثر دولا . كلذ نم باوصاا
 ىلاعت هلوق هيف لصالاو بيثلا ناذثتسا بوجو ىلع ءالملا تفت : بلهملا لاق ( لا اهرمأب بوث ةارما حيوزت ىلع

 یصآ و « نيج وزلا نم اضرلا ىلع فق رتب حاک ال نأ ىلع لف ( ارشارتاذا نيجاو زا ندك-:؛ نأ نهولضمت ال١

 . اصخلم ىهتنا هاك اذه نع جراخ ةيفنحلا لوقف .ةهراك یو تجوز نم حاکن درو بيلا ناذئسأب يب ىنلا
 تاق, دانسالا اذ رج نبا نع نابفس قيرط نم ءارک الا ىف مدقن ( نذأتست ركسبلا ) هلوق . عبارلا ثيدحلا

 (ناذا) بحأ ىأ واولا رسكب ( ىوه نا سائلا ضءب لاقرب :) هل . مسن : لاق ؟ سم اتت کہلا هللا لوسر اپ

 لاطب نا دنع عقرو ابد ىئيمشكلا ةيادد ىف ( ار کب وأ ةمیق ةيداج ) هلق ٠ ءلجد و ىنوبمشكللا ةيارد ىف

 ءاجر هل رق نأ لمتع و « خلاب ريغ تناك ام :] مرهاظف ۾ ةميللإ یک رداف مالک ةيقب ىف هلوق لوألا ذی ویو ‹ هلذک

 یم مشک الو ةدح رک مل ا (دوزلا ةدابشإ یضاقا لبقف ) هلوق . تاضرر کردم اا ىلع نادمشي ىأ ؛ ن دهاشب

 : لاطب نبا لاقو : ةروكذملا ةدامثلا بذكب هلع عم ىأ ( ءطولا هل لح ) هلوق . هرآ نم ة.>رلا فذ ةدابش

 مرحاد جو زال لال رهاظلا ىف ن دهاشاا ةلادع نم هل ربظ |« e « ءايلعلا نم دح أ دنع حاكسنلا اذه لحال

 ءطوو مارحلا لام لك أ نيب قرف الو ةدابشلا هذه لثمب هريغ لام لک ! هل لع ال هنأ ىلع ارّمفنا دقو . هيلع هلا
 ةدار شب ضاغلا = ولام صو ةيقامتا ةلاسم ىلع امابق شلار ةلأسملا هذه ةفينح وبأ ساق : باهملا لقو . مارح" جرفلا

 : لاق ةدأمشاأ كلا نطأب لهیال نا امج وزت لح هنأ ررزااو كلذ ىف ادهش اناكو هزا سا قلط ج وزلا نأ امهناادع نظ نم

 الو ؛ ها الطیب هيلع عم هيلع مدقي نع ساةرال هنالطبب الهاج ءىثلا ىلع مدقي ىذلا ناب بقعث و۰ لع ول كلذاكو

 هل لعال هنأ الاد اناظ كلذب ک احلا کحو هتمأ انا هتنبا ىلع روز ىدهاش ماقأ ول الجر نأ ةمثآلا نيب فال

 . اما و هل لعال هنأ |همتدام* نالاع لی وهو هل دورشاا ةما ! مآ ةرح نم هريغ ةنبا ىف دبش ول اذ کو « اهوطو

 طرشي سیا ناذغتسالا نأ مهتجح او. اعقتسم سايقلا اذه نم ةفيئح ىبأ ىلأ هيس ىذلأ سملو . امام ىهنا

 ىبأ لوف اذهو « مصيف افناتسم ادقع جوزا اذهل اینا ىضاقلاف كلذك ناک اذار « بجا ناكولو حاكذلا ة ق
 : كرملا نبا لاقو. هایحاص هناا و « كاج وز كا. هاش و ف لاغ اذه رحن ىف ىلع نع راب جتحاو هدحو ةف



 ليحلا باتك - ۰ ۳:

 كلذكف « لطاب هنأ ىقحت لوق ىلع ام موب قرفف « بذاك اكدحأ » نينعالتملا و لوق امهدحأ ني مآ ةيفنحلا دمّتعا

 < اهل لو ال نم ناظا لاع هتنبا لجرلا يو رثك هيف لا ءادذا لقب جرفلا نأ ىتاثلاو . روزلا ةداش ىلع ءانبلا
 ىذلا محلا لمح املا ديتجلا نا كلذ نع باوجلا لصاحو : لاق . كلاما نم لويقلاب امف لا ,ىثني ۱۶۱ لاملاو

 یوتسی هچوب هيف لا اشنی ام ج رفلا و نامالا ىلع روزلا ةدابش لح حصر الف « ذضلا ىلع ال ريظالا ىلع هيف ربا ال

 ىلع دوزپ ادهش اذا ةفين> وبأ لاق : نيتلا نبا لاتو . اصخام یبتنا . الف هنطاب روظي أب اما و , هنطاب و هرهاظ
 ماقا ول ايف لاقو « نيدهادلا دأب یح جوز# نأ اه روم و الا کم ةناطم ةا را ريصت ۱م ىضاةلا مل قالعا

 هل ادهش ول اذکو « لعب وهو اهؤطو هل لع الو نطابلا ىف نفنیال محلا نا : هتچوز انآ مرع ىلع روز ىدهاش

 انطاب و ارهاظ هيف هگح نفي هنأ هادتبا ةالو هيف ک احلل نوكي نأ راج ءیث لک ناف نيمضوملا نيب قرفو : لاق . لاع

 ىلع قاطي هنأ ىف ةيالوو حاكمنلا د2ع ىف ةيالو هيف احل ناك نا الف « نطابلا نود رهاظاا ىف ذنب هناف الامو

 ءانطاب ال ارهاظ دفن لاوءالا لقن ىفالو مراحلا تارذ جيوزت ىف ةالو هل نكي | او ۰ انطابر ارهاظ هکح لذا هريغ

 ولفحاضب لا لاومألا ىف ماع اذمو ءهذخأي الف ايش هيخأ قح نم 4 تيضق نف » لس هلرق ررپمجال ةجحلاو : لات

 نایب أيس اک یمفادلا جنحا اذو : تاق ۰ لوا لب ین مح ناكل هيلع یھ امع رومالا لوحي الا کح ناك

 ءاضقب عقن ناملا ىف ةفرفلا نرأب اضیا ةفينح ی ال جتحا دقو « ىلاءت هقا ءاش نا ماكحألا پاتک ین هحرش دنع

 عئاب عافتنا مرح الو « ةملسلا ادارتو افل ات افلتخا اذا نيعيبلا نأب و ۰ ايذاك را ابل ىف نهالما ناكولو ىضاقلا

 اذاو « فوق وم هنألو تب ال ىلع نع مدقتملا رثآلا نأب بيجأو ؛ ابذاك مالا سفن ىف ناك ولو كلذ دعب ا ةملسلا

 ةنهالماب مح ىذلاو صلاب تتبث نامالا ىف ةفرفلا نأب و « خجرم ريغب ةجح ممضعب لوق نكي مل ةباحصلا فلتخا

 ىف یراخبلا رك ذ ( هبات ) .ضراعتلا كلذک ایف محلا ناكاماق نيعيبلا لأم امأو ۰ ابذاك فاح نءالملا نأ معي ال

 « مدقتام امف ةيفنملا ةجحو روزلا ةدامشب حاكنلا ةع اهمظنيو ناذئتسالا طارتشا ىلع ةينبم عورف ةثالث بابلا اذه
 نأب الو حاكنلا اذه هعسپ هنافد هلوقب ةيناثلا فو « حیح حيوزت وهو ءاهأطي نأ سأب الف » هلوقب ىلوآلا ىف ربءو
 عقو كلذ نوكي نأ لمتح مث . دحاو دافملاو ةرابعلا ف نامت وهو « ءطولا هل لح ه 4رقب ةثلاثلا قو « اپعم ماقملاب
 قیناثلاو «ركسبلا ف لوألا روص : ىنامركملا لاتو . ملعأ هقاو هفرصت نم نوكي نأ لمتحم و هنع لقن نم مالك ق

 قو « دقعلا لبق كلذ ناكاذإ ةداهشلاب اضرلا یبث نيلوآلا ىنو , مالتحا دعب متيال ذا ةريغصلا ىف ثلاثلاو « بوث

 ذفنپ کالا مكح نأ وهو دحاو ةثالثلا عورفلا لصاحف « كلذ حقو دقملا دعب هنأ وأ فارتعالاپ تبث ثلاثلا

 لع مادقإلا ىلد ةثالثلا ف جورلا لمح نم هيف اأ عيفشتلا ىف ةغلاوملا اهدارنا ةدئاقو  مرح و لاحيو انطابر ارهاظ

 لعأ هقاو ميرحتلاب معلا عم میظماا مثالا

 را رشلا دج ورا مم ۳ رملا لاوتحا نم اب اپ ¥

 كلاذ ىف هبي یناا ىلع لز امو

 لوسر ناك : تلاق ةشئاعنءد هيبأ نع ماشه نع ا وبأ انثدح ليعاممإ نب ۳۹ اشو - ۲

 ةيعفح ىلع لخدف « "نهم وندیف هئاسن ىلع زاجأ ّسصعلا يلص اذإ ناکو « لمعلا ةيحيو ءاولحلا بع هب هلل



 ثيدحلا 4٩۷۲ ۳:۳

 لمع كع اهموق نم ةأرما اه تدهأ : ىل لیت كلذ نع تاسف « سبت ناك ام رثک أ اهدنع شدحاف

 لغد اذإ :اط ؛تلقو دوس كلاذ ترکذف . ه یابد وللا وامأ : تلقف . برش هنم هلو هلا لوسر تقسذ
 ۱ 0 راا وذو ام: هل یو ۰ ال ۱ لويس 4۱و ؟ رام تاک ۱ ها لوسراب : هل یو رگنء وادي 1 ركیاء

 : هل یلوتف « لسع برش r ىتقس : لوقیس هن اف « جرا هزم لجو نأ هيلع نبش 2 لل ل ناكو

 ۳ ۰ ١
 :- ةدو لوقت - تا ةدوَس ىلع لخد الف ۰ ةينص اي تنأ هياوقو « كلذ لوفأسو « طقرعلا همت تسرح 9 ی

 هللا لوسر اند الف « كيم قرف بابلا یلمآ هإو ىل تاق ىذلاب هثدابا نأ تدک دق وه الا "لا ال یذلاو

 لسع ةبرش ةصفح یتقس : لاق ؟ حيرلا هذه اف تلق . ال: لاق ؟ ریفاذم تلك أ هللا لوسراي : هل تلق هلي
 ىلع لغد الذ . كلذ لثه تلاقف ةيفص ىلع لخدو . كلذ لثم 4 تافىلع لغد املف طف ملا هلم تسرج :تلق

 دل نا ”ناحبمس ا لوق تلاق ۰ هب ىل ةداءال ۳ لاق 0 هةم كيقسأ الأ نا لوسراب : هل تاق 06
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 « ىتكسأ اهل تاق : تلاق . هانمرح

 یەم نيالا نا لاق ( كلذ 22 ىنلا ىلع لرت امو رئارضلاو جوزلا عم ااا لايتءا نم هرکی ام باب ( هلوق

 : یا ٠ )ك هللا لحا م مر مل ) لام هلرق وهو كلذ ف یر ینا ىلع لزت ام نيب 1 هنأ الإ . رهاظ ةجرتلا

 بز ةصق ف حقو ىذلا رهو ۰ لسعلا ره جرحا ىف ىذلا ناو ¢ كذب داراا ی تالخلا ریس نا £ تركذ دقو

 نبا ريسفتو ىب ا ريطلا ف تدجو مث. نب ألا الك ىف لرت هنأ حیحملا ناو 5 ةيرام مرت ىف لیفو ‹ شحچ تأب

 ةدوس دنع السع برش لک یا ناك و لاق سابع نبا نع ةكيام نآ نا نع رازلا ساع ىبأ قبرط نم بودم

 نأ الإ : نوقثوءةتاودو ( كل هلل لحا ام مرعت مل ىنلا اما اب و یازنأف ١ هرخآ ینو پابلا ثيدح وت رک ذف
 ىلع لغد رصملا ىلص اذإ ناکو لسعلاو ءاولحلا بص ناکد ةشلاع ثر دح هيف رکذو . ةدوس هلوق ف مو ساع بأ

 لع قورط م ةا شا لح هوم را دو احورشم قالطلا بانك ىف مدت دا و ۾ هل وطب كثردحلا « نوم ونديف هات

 نأ ىلع لدب ام الا ف نأب ةة ةصق ناك_كاماو « شد تب بطيز لسما) Adee یا نأ هيفو اهنع رب نبأ

 ركذ هيف هاج انهو ) ارهاظت ناو اب ونت نا ) هلوت ف ةينعا را ركنا طقن ةصفحو ةدئاع قح ىف ناك كلذ لوزا

 ق هلوق نأ یدرادلا نم نيتلا نبا ىكحو . كلذ ىف تارن ةالا نأب حيرصتلا ايفو « ةصفحو انآ تأطاوت » اف
 فدع هب رش او ة یا وهذه ف ةا عم ترهاظت ىلا ۲۳ ی ةمفص نال طأغ ةصوح لسعلا هوس یا نا تردا ده

 ةضت یه لب اطاغ تسيل ااف دودم طاغ ةصفح امف یت ةياورلا نأب همزجو « لاق اذگ « بنيز دنع لوقو ةيفص

 ةا نأ ىلا راشأو ةفصا بايز ةدق لءج هنأ هيلع درلا ىف کیو ده ل در ال حیحصلا تدلاو ۰ یرخآ

 ايد ام تر 5 هد رش ف بئاجع ىدوادللو ٤ 4 ىلع قفتم ایهالکو حرم هنأ عفاولاو ) ف.وض بفيزل كلذ

 هلكأي ءىذدل لسعلا ممط ديو هام تمر « طا_ما هلم تس رج 0 هلوق ف لاق زا گر دحأا !ذه ف امو ۳



 ل باك <: ۳1
۰ 

لا عضوملاب طا رعلا و ريم اب سرلا ريسفت و عضوم طفرعلاو لدا
 ء«ثيدحلا حرش عم نایب مدقن دقو عیمجا ف

 ةفاسملا عطقي هنأ دارلا و هتعطق اذا ىداولا تزجأ لاقي حيمص وهو « مهل اذكه تبث ءزاجأ , ةياورلا هذه ىفهلوقو

 هئاسز ىلع زاج نيتلا نبا یکحو « زاج.د انه یلععاسالاو سم ةیاور ىف عقور ۰ اهات ىتلاو ةدحاو لك نيب یا

 خام ما : ريذلا نبا لاتو 0 ةروخ ىأ ءارلا حب 85 قرف »لوقو ' یاعم ام هن رکذ فالتخا هما و ةدهحورمو ةزوم

رط لع ةندروأ نہال € ریفاذم تاكأ 1 ناقي نأ نھ
اذب ندرأو الو ها وة هبا وچ ليا دب ماپفتسالا قا 

 ضب رعنا ك

 ال ذا ةليح مسي مل اضع ايذكةناك ولو < هل نلانحتل د ةدثاع تلاق ىنلا لايثحالا هجو اذهف « بذكلا حيرصال

 هرحاصا همش

 نوماطلا نم رارفلا ىف لايتحالا نم هرکسی ام بسا -۲۳

 تأ » ةميبر نب رماع نب هللا دبع نع بارش نبا نع كلام نع لسم نب هللا دبع اشو - ۷۳

 نحراا دبع .هريخأ « ماشا قو ءابولا نأ ذاب ارسم ءاج املف «ماشلا ىلإ جرخ هنع هللا یضر باطلنا نب رم

 الف اهب متنأو شرب عقو اذإو « هيام اومّدقت الف ضرأب هب مدمس اذإ : لاق هب لا "لور نأ فوم نبا

 فاس اجلا كر 0
 8« خرم نما رك مجرا هلم رارف اوج رخ

نأ نا دع ov لاس نع پایش نبا نعرو
 نر رع ثيدح ن٠ تقلا اإ رع 

 مم « هنأ صاف و ی ْن رلعس ب ا انثدح "یرهال نع تا ا دح نالا وأ شو — ۷6

 یا هب بكذا < "باذع 5 - 0 : لاقذ مجولا رکد ما ها "لوسر “نأ ا ثكرحي دز ی ةماسأ

 بهذپف E هم قب مل مال
 نف ¢ ىرخألا قآرر مال

 ناك نمو يلع "نم دقي الف ا 4 مس
 مو ضرب

 6 هدم رارف جر الف اهم

 ر۶ نآ ةمدر نب صاع نب هللا ديع ثودح هيف ركذ ) نوواطلا نم رارغلا ىف لابتح لا نم هرکب ام باب ) هلوق

 مودقلانعو نرعاطلا هب عشب ىذا دیبا نم جورا نع یا ف فوع نب نارلا دبع ثودج ىل لف مااا ىلا جرخ

 ند فرصاا tej رخ نأ رع نا یا هلأ كي نب ماس ثر دحو ا عقو ىلا دليلا لع
 فرص نب ن+رلا مع ثيدح

 هرو فرع نب نءرلا فرع فما لد ا ]دعس ثدح درز نب ةماسأ عمم هنأ صاقو ىنأ نی عمم نب صا كثندحو

 « نرغاط؟ لدي عجولا انه ةماسأ ثب لح قف عقوو 2 بطل بانک یف احورشم كاذ لک مدقت دا و < هلوأ ق ةداير

 وأ ةراجت ىف جرخي ناب نوعاطلا نم رارفلا ىف ليحتلا دوصتی : بلبملا لاق « ىرخألا ىتأيو ةرلا بهذيف د ةلوقو

 اوناك ةباحصلا نأ ىلع رع ةصقب ىنالفابلا یا لد ساو « نوعءاطلا نم رارفلا كاذب ىوني وهو الثم ةرايزل

 نأ دعإ هدحو فوع نب نمعرلا دبه ريخ ىلع |دايتعا عوجرلا ىلع اوقفنا م سايقلا ىلع دحاولا ربخ نومدقي

 ماشلا اولغدي ملو اومجر مث ماشا ىلإ ةئيدملا نم ريسملا ىف ةقشال اوبكر



 ثيدحلا ۰ ۹٩۷۸۰-۱۹۷ ۳۵

 ةعفشلاو ةبملا ىف حسی - 6

 مجر مث كلذ ىف لاتحاو نينس هدنع ثکم یتح رنک أوأ مرد فلأ يه بهو نإ : ساناا ضب لاقو ٠

 م ةاك لا طقسا و ةبملا ىف هک ل وسرلا ”فلاخن ایم دحاو ىلع ةاكز الف اهيف ."بهاولا

 هللا 7 ىضر سارع نا ن .ع ) 3 ركع نع ”ىناو هلا "بو ن ع "نایفس اقدح من ا انشد ۹۷۵

 6 وساا 8 انل سول « هی ىف ٌدوعي ؛ باكلاكه تبه ىف دئاملا : زنا لاق : لاق ۳

 ةماس بأ نع “ی ره زا نع رمعم انربخآ فسوپ ن ماشه ان لح ردع نب نا د ء اشو - ۷

 ت رصو دودلا تعفو اذاف « مدقب : ملام لک ىف ةمفشلا زا ًىنلا لمح نإ : : ںاق 1 ربع ی راج نع»

 ۳6 یرتشا نا : لاقو لطبأت هد دشام ىلإ دع 7 « راوجلا ةمفشاا + ساناا ضب لاق ةا الف ی ر طلا

 لوألا مهسلا ىف ”ةعفشلا راجا ناكو قابلا 'ىرتشا مث مهم ةئام نم بس یرتشاف ةءؤشلاب راج ا أب نأ ناخن

 كلاذ ىف لات نأ هو رادلا قاب ۳ هل ةمف الو

 لاق دیرشلا نی ور تمم لاق ةرسیم ن ميهاربإ نع نايفس انثدح هلا دبع نب لع ایزو - ۷

 رمأت الأ : روس مفار وبأأ لاقف « دعس ىلإ همم ”تقلطنا# « یکم ىلع هدي عضوف ةمرخ نب ”روسأل ءاج و

 تیلعا: لاق « ةمنم امإو فست امإ ةئاعبر ىلع هدیزآ ال : لاقف ؟ یراد ىف ىذلا یتیب ىنم ىرتشي نأ اذه

 - هكترطعأ ام : لاق و هكتمبم رهبقصب ىلوأ راجلا : لوقي ىنا تعمس ینآ الول و « هتمنف اد رام

 ميل نأ دار اذا + سانلا ضعب لاقو , « اذکه ىل لاق هنكل : لاق , اذکه لقي 1 اسم نإ : نايفسل تلق

 یرتشلا هضومیو هيلا ایمادیو اهدح و رادلا ىرتشملا ”مئابلا "بپیف « ةءؤشلا لطب ىت> لات نأ هلذ ةءةشلا

 ةمغش امف عيفشلل نوكي الف « مرد فاأ

AVAیآ نع هدب رشلا نب ورع نع ةرسيه ن مهار نع ۰ "نایفس اندح فسوب نب دمت شی ~~  

 هبقصب ةوحأ راجلا : كوقي هلل هللا "لوسر تم ىنأ الول : لاقف < رلاقث» زئامب او اقري هم ا نأ منا ر

 « ريغصلا م نبال بهو ةمئشلا لاعب# نأ دارأف راد بيصا یرتشا نإ : سائلا ,ضعب لاو . « ككيطعأ ا1

 ۱ نیم هيلع ن وكي الو

 نا : سانلا ضمب لاقو ) لوق . نيدرفنمو 7 امهف ةليحلا لغدت فيك یا ( ةءفشلاو ةبملا ف باب ) هلوق
 كلذ لع هل ب وهوملا عم أطاوت نأب ىأ ) كلذ ىف لاتحاو نيئدم هدنع ثكم ل رثكا وأ مرد فا ةه بهو

 ترابا حض ۰ ۱۲ ج 44 - م



 ليلا بانك تو ۳۹
 فرصتلا دمب امف غوجرلا بهاولل ايمن الو امف فرصتلا ی را اب ناک ضبق اذ] و ضوقلاب الإ متال ةبملاف الو

 فلا امم دحاو ىلع ةاكز الف اف بهاولا عجر مث ) هلوق . ةليحلا منيل امف فرصتبال نأب ةأطاوملا نم دب الف
 الد لاح اذاف اهل كلام ومف ةبه هل بوهراا ضيق اذا : لاطب نبا لاق ( ةكرلا طقساو ةذا ىف ب لرسرا

 حجر ناف دلولا بهوي اعف الإ رورجلا دنع نوكي الف عوچرا امأو . عيمجا دنع امف ةاكزلا هيلع تبجو هدنع لوملا

 لولا فنآتسإو عوجرلا حص لوحلا لبق امف حجر ناف : تاق . نالا ىلع ةاكرلا اف تيجو لوا دمعي بالا امف

 حمال اقلط لا لطب ىم ةقيرط ىلعو « كلذ عم مثآ وهو تطقس ةاكرلا طاقسإ ديريا كلذ لمف ناك ناف

 لوسرلا فا ا۶ هلوقو « ةاكرلا طاةسإ ىف لیحتلا كلذ نداق اذإ امس الو ةبملا ف عوجرلا نع ىهنلا توبثل هعوجر
 يأ بهذم نأ هدارم : نيتلا نبا لاو « ةبملا ىف دوعلا نع ىلا وهو لوسرلا ثيدح رهاظ فلاع ینمب ٠ لب

 ليال ٠ ی هلو فالخ وهو ؛ هداول بهو ايف دلاولا مجري الو هتبه ف مجرب نيدلاولا ىوس نم نأ ةفينح

 . « هّثيق ىف درع باكسااك هتيطف ىف عجرب ىذلا لثمو « هدلو یم ايف دلاولا الإ اميف عجريف ةيطع ىطعي نأ لجرل

 دنع جر وهو « ثيدهلا قرط ضم ىف دروام ىلإ ةراشال) سايع نبأ ثيدح یراخبلا جرغأ اء ] اذه عف : تلق

 ةاکرا نأ ىلإ ىعفاشلا مامو دورجلا بهذو « ةبملا باتيك ىف هنایپ مدت اک رخآ هجو نم سابع نا نع دواد ىبأ

 ره ) نايفس ) هلوق . لوألا تبداا : ثرداحأ ةالث بابا ىف ركذ م . هدنع لالا ثكم ةدم بهما ىلع بم

 هحرش مدقت دقو ةمفشلا ىف راج ثيدح ینا ثيدحلا .ةيهلا باتک ىف سابع نا ثيدح حرش مدةت دقو ىروثلا

 ضع لاقو) هلوق . هر رقت مدقت اک موسقم لك ىف ةمفشلا ی هنال راجلل ةمفش ال هنأ هرهاظو « ةعفعلا باک ىف

 ىلا دمع مث ) هلوق . كيرشلا عرش ؟ راجا ةمفشلا عرشآ ىأ ةرواجلا نم جا سكب ( داوجلل ةعفدشلا : سانلا

 : لاقو « ةروصلا هذه ىف راجل ةهفشال لات ث.ح ىأ ( هلطبأف ) هلوق ٠ ةلءرملاب مهضعباو ةمجعملا نيشلاب ( هددشام

 قابلا یرتشا مث مس ةئام نم اممس ىرتشاف ةعفشلاب راجلا ذخأي نأ فا ةلماك اهءارش دارأ ىأ اراد ىرتشا نا

 ءارش دارأ الجر نأ ةلأسملا هذه لصأ : لاطب نبا لاق . رادلا قاب ىف هل ةمفش الو لوالا موسلا ىف ةمغدلا راجلل ناك

 امس اعم رتشا : هل لانف ؟ ةمفشلا طاق ىف ليلا فيك ةفينح ابآ لاسف « ةعفشلاب هراج اهذخأي نأ فان راد

 بآل داجلا نم ةعفشلاب قحأ تنأ ريصتف قابلا هنم رتشا مث , ایکس اکیرش ريصتف موس ةثام نم امئاش ادحاو
 مولا ءارش ىف راجل ا ةبغر مدعا میس ةئام نم امهس یرشب نأب هرمأ ااو « راجلا نم قحا عادلا ف كيرشلا

 ميمارلا یداخبا دارأ املو « ةئسلا فالخ نه ءىش هيف سیا اذهو : لاق هب هعافتنا لو هتراقل د-اولا

 ريغ نوكي نأ ىضتقي ام اهطاقسا یف اولرحت مث ءةبقسإ قحأ راجلا د ثيدحي راجلا ةعفش ىف اوجتحا مال ضفانتلا

 نسحلا نب د# امأو « فعوب ىل ةروكذلا ةليملا نأ ةيفنملا دنع فورعملاو . ىههتناراجلا نم ةعفشلا قحأ راجا

 ىلا دصاقلا زن اهطاقسال لات ىذلاف عيفشلا نع ررضلا عفدل عرش ةعفشلا نل ةيهاركلاا دشآ كلذ هرکی : لاقف

 لع نإ مث . هتيكراشم نم ررضتب و ةوادع عیفشلا نيب و ىرتشملا نيب ناك نإ امس الو « هورکم كلذو ريغا ب رارضالا

 ذخأاو ىضرف ةعفهل اب ىئبلاطت الو لالا اذه ذخ عيفشلل لاق نك هدمب امأ ةءفعلا بوجو لبق لاتحا نومفوه اما اذه

 ىف ( ةرسؤم نب مهارا نع) هلوق . ةييع نأ وه ( نايف ( لوق « ثلاثلا ثيدحلا . یهننا ةافتا لطبت هتعفش ناف

 ةياور ىف ( ىكسنم ىلع هدي عضوف ةمرخ نب روسملا ءاج ) وق .» مهاريا انثدح و نایفس نع یدیما ةاور
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 « یکم ىلع هدب نإو ٩۰۰ تجرفن صاف و وأ نب دوس ىلإ انب قاطنا لافف یدیب ةمرخم نب روسلا ذخآ و ىديجلا

 نوع عرج نا قبرط نم ةمفشلا باتک ىف مدقنو « روسملا لاخ وهو « صاتو ی نب دعس ىلا هعم تفلطناف
 ءا صاقو ىبأ نب دعس ىلع تءقو :لاق دیرشا نب ورم نع و لاق هناف اذهل فلاخم قايسإ ةرسيم نب هاربا
 نأ دعإ ورع بكم ىلع هدب عضو اك] روما نأب عمو « یکم ىدحإ لع هدب عضوف ةمرغ نا روم لا

 هليق ورع لوخد نفقا مش الرأ امعضو نوک نأ لمدعو « ىدا ةياور رداظ وه اک دمس لزنو ىلا همم لصو

 هللا لوسر یوم » جيرج نبا ةباور ىف داز ( عفار وبأ لاقف ) لوق . هبکسام ىلع هدب عضو داعأف روسملا لخد مث
 ) ىذلا یاب ( هلو ۰ هيلع سيشل وأ هلأسإ نأ دارااو « صاقو ىبأ نإ كم ین ( انو رمات الأ ) هلوق 5 0

 دعس لاف و هدنع ناف یا اب ةمزاج يرج نبا ةياورو ةينئتلاب « نیدالا ىتيب د یوم کالو , دارفالاب مهل اذک
 ةقرفم تادقن ىل ةمجنم اأ دارلا و ىوارلا رم كش ( ةمجنم ابو ةمطقم ام ) هلوق < امعاتبآ ام قار
 (کتعبام) لوق ۰ عفاد وبأ وه لئاقلاو لوبجلل ءانبلا ىلع هلرآ مب ( تيطعأ لاق ) هل . نیما تقولا مجنلار
 « نایفس نم كش وه( كتيطعأ ام لاق وأ ) هلوق و . لوعفملا فذحم « تمیام» ىلءتسملا ةيارر ىفو ءىثلا ىأ

 امف ىلج مشكلا ريغ ةياود ىف عقوو « بابلا رخآ ىف ةرركذملا یروثا تايفس ةياور ىف ىتاثلا اذهب مزجو
 (اذکع لقي ل ارمعم نأ ) ىلوق . ىنيدملا نب ىلع وه لئاقلا ( نایفسا تاق ) هلوق ٠ ريمضلا فذ« كتيطعأ »
 ثيدحلاب هيبأ نع دي شا نب ورمع نع ةريمدم نا مدارا نع رمعم نغ كرارملا نب هللا دمع هاورام ىلا ريغإ

 لاتو ءدمتملا و-هاذهو رخآ ناحصب ىناحصلا لادبا ةفلالاب اذه ىلع دارااو , ىاسناا هجرخأ ةصقلا نود

 رمعم ظفاو « یهتنا ةءؤشلا ظفل ةدايزب ةمفمشلا لاق لب قحأ راجلا نأب ىأ اذکه لقب مل ارمعم نأ دب ر قام ركل

 ام ىردأ امو هل لصا ال قام رکا 48 ىنذلاو « هاوس عفار ىبأ ةياورك « هبقسب قحا راجلا » هيلا ترا ىذلا
 فذح لاق ىنييمشكملا ةباود قو ( اذکه یل لاق ) ةرسبم ب ميهاربا ىنعي ( هنکمل لاق ) هلوق . هيف هدنتسم
 یروللا نأل امرجحم ا٣ ]و , ناحیحم نيقيرطلا نأ یراخبلا نع ىذمراا هاکح ام ةعفشلا بانک ىف مدقت دقو ءاغا
 هاور بوعش نب ورعو قئاطلا نمرلا دع نب هللا ديع نآلو ٠ دانسالا اذه ىلغ ةنيمع نب نايس اوعبان هريغو

 جرج نبا ها ورو بابلا اذه ىف اک ةرسيم نب ميهاربا نه هاور خرج نبا نأ مدقتو هيأ نع دب رشا نب ورع نع
 ورع نع هذخأ اما جيرج نبا لعاو ٠ ىاستلا هجرخأ ها نه ديرشلا نب ورع نع بيهش نب و رع نع ًاضيأ
 اذه نم ءیش ىلع ىنامر كلا فقي ملو ةنمنعلاب بيعش نب ورع نع هركذ هناف ةرسيم نب هاربا هطساوب بيعش نبا
 هلاطبا دحل لحال صخش) اذح تم ىذلا جام لک نأ عفار نأ ثيدح ركذ ةبسانم : بلهملا لاق , مدقتام لاقف

 ريغ نع رذ الو لیصال اذك ( ةعفشلا عمي نأ دارأ اذا : سانلا ضعب لو د) هلوق ۰ اهريغ الو ةليحب

 نوكي نأ زوج : ىتامركلا لاقو « خسانلا نم رييغت وه لاقو لوالا ضايع حجرو منع نبرخاللو ىنيم شكا
 فصي ىأ ديدشتو نيلم ١ ( اهدحو رادلا یرتشال عئابلا بجف ) هلوق . كلملا نم ةلازالا وهو عنملا مزال دارا
 ىزا هضوعيو هيلا اهعفديو ) هلوق : ربظأ وهو اهوحنو حسنلا ضهب ىف ینامرکلا لاقو « اهزيم ىلا اهدودح
 ناک ولف اطورشم روکذلا ضوءلا نوكي ال نأ طوتشي و ىأ ( ةعفش امف عيفشلل نوكي الف ) الث ین ( مرد فلا
 لات « ثرالا تءشأف ةضحم ةضواعم تسيل ةيملا نأل ةروصلا هذه ىف ةعفشلا تطقس اهو « هتميقب عيفدلا اهذغأ
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 4بفو 0 هنأ لیلا باتك رخآ ف هقاسو ةر 4 مهارا نع ىررُلا وهو نايفس قيراط نھ ًارصتخ عقار

 ةموشإا لطب أ داراق راد بیم ىرتشا نا : سارا شضعءا لاو ( هلوق ۰ هب هل ميهارإ كب لوح نايفس حي رهآ

 ليحتف نيميلا هيلو بجو ريبكلا تن اك ول ةبحلا نآل ىأ (نيمب هيلع نوكي الو ريغصلا هنبال ) هارتشا ام ىأ ( بهو

 ةيهاو ,هلعأ هل ابي ام لف ايش هنبال بهو نم نال كلذ لاق ۱ع] : لاطب نبا لاق . ريؤصأل امله اهطاقسا ىف

 نأ ىنجألا فاح نأ عیفشأل ناف ینجال بهو ول ام ىلإ نيدلاب راشأو ؛ هسفن نم هدلول بألا البق, ريغصلا نالل

 اذلام فالف فاح هل لبةي ىذلا هابأ نأ ةيك-ل الا دنع نكل فاعال ریذصلاو « اهطورشب ترج اهنأو ةيقيقح ةبملا

 ةنودملا ىف ىذإا وهو اقلطم برهرملا ىف ةعفشلا لخدن ال كلام نعو 0 بب رل بهو

 هل ىدبيأ لماعلا لايتحا داپ - ۵

 ”ىدداسلا ردم ییا نعد ۳۹ نع م ادو نه ةماسأ وأ اننا ليعاممإ ی و 93 070 بس ۷

 کام اذه : لاق هَساح ءاجاملف « بلا "نبا یمن ميل ىب تاقّدص ىلع الجر هيو هللا لوسر لمعتسا : لاق

 ًاقداص تنك نإ كتيده كينأت "یتح كّدأو كيبأ رثيب ىف تساج البف : خلو هنا لوسر لاقف . ةيده اذهو

 ىف « هللا ىنالو ام لمعلا ىلع کنم لجرلا لممتسأ یقه امأ : لاق مث هيلع 'ىنثأو هللا دمحف انبطخ مث
 هت رپ 4 ۶ ى 9 ۳ ولا ۰ ۰ ۳

 لاو تب له هيأت قع وماو هيبأ كدب ى ساج الفا « ىل تب دهآ هب ده اذهو مكلام اذه : لوتیف :

e ۰ع موم ۶ 1 5 ۳ ۳ ۰ ا  

 لء لأ یا مکسام ًارحا "نف رعالف 6 ةمايقلا مول هل ا ی ال هح ريع نیش مكنم دا دا ۷

e >. 4 8 ماا 07-0 د ٩ 
 له مهلا لوقي ةطبإ ضاوي ىور ىح هي دی مفر 9 : رعيت ةاشوا« راوخ ام ةرقب وأ « ءاغر هل ارپمب

 8 ےس 2 م ل

 « ىنذأ عج و ىنيغ رەب ؟ تغلب

 مفار فأ نع » ردیرشلا نب ور نع رسم نب ميهاربإ نع ”نايفس ان دح مي وبأ شی - ۰
 نإ < 5 1 42 ۳ نا + ۳ 5

 مدد فلآ نی سعب راد ىرشا نإ : سانلا صعب لاقو . 6 هيلع أ "الا : هلع یبلا لاق 0 لاق

 ةمستو مرد ةلامسن و مرد فالآ ا ه دقت و مرد فلآ "نب رشعب رادلا قر یتح لات نآ تا الف

 الف "الو مرد فلأ نیرشمب اهذخأ ميفشلا بلط ناف « فلألا نيرشملا نم قب ام اراذيد ه دقنیو نيمستو
 رسم رک ت ۰ ت

 ةلاعستو مرد فالآ ةمسن وهو هيلإ مفد اب عئابلا ىلع یرتشلا مجر "را تقحقسا ناف « رادفا ىلع هل لیبس
 8 7 ۰ 0 مث 2 هه 78 > 4 وى .

 هذهم دجو نان « رادلا ىف فرملا ضقتنا "قحتسا نيح عیب نال « رانیدو ۳ رد نوءستو "ةهستو

 ینلا لاق : لو « نیلساا نيب مادخل اذه زاجاف : لاق . Î نب رشعب هيلع اهكزي هناف 00 و 55 راما

 « ةلئاغ الو ةثيخالو ءادال سا عيب » 2
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 دیرمشلا نب ور نع هر نب ميهاربا اک لاق ناینم نع ع اا دان 77 بس "۱

 ىح راج لا : لوقب هب ىلا تحمس ىنأ الول : لاقو لاق لاقثم ةثاعبرأب ايب كلام نب دمس مواس عفار ابأ نأ »

 «كترطعأ ام هبقصب

 ضع مة دقو , ةي الا نبأ ةصق يف یدعاساا دیح یا ثر لح هےف رکذ ( 4 ىدجا' لماعلا لایتحا باب ) هلوق "

 هللا ءاش نإ ماكحألا بانک ىف هحرش ءافيقسا یاو ةاکرلا باک ىف ةيدتللا طیضو هتیهسآ تمدقتو ةيطا ىف هحرش

 ديتسي هل ىدهأ ىذا نأ دةتعاف الماع هنوك ةلءل ناك امنإ هل ىدهأ اه هک: نأ ةبج ن« ةمجرتلل هتقباطمو « ىلاعت

 هنأو هل ءادهالا ىف ببسلا ىه اماجأل لمع ىتلا قوةحلا نأ قلي ىذلا هل نيبف « ايف لمع ىتلا قرقملا بامصأ نود هب
 امنا كاذ ناف ةيدملا قيرط ىلع هيلا تلصو امنرک درج“ اماحتسي نأ هل ىغبني الف « ءىش هل دم ل هام ىف ماقأ ول

 حتفو ةلءراا داصاا مضو ةدحوملا حتفب را رعب » هرخآ ىف لوقو . هل قلا ضحمت» ثیح نوكي .
 اله » لاق كلذلذ ىلا هيلع نم ضع حماسي ناب عقت هل یدهنا لماعلا يح : بابملا لاق « ميلا رسكو ةلءرملا نيسلا ٠

 يذلا بجوأف لاق هل ىدهأ ام قلا نم هعضو ىف عمطا الول هنأ ىلا راشأف « هل ید له رظنيل همأ تبب.ق سلج

 لد : لاطب نا لات « اع رص هنم كلذ ذخأ لع فنأ لو لاق اذک « نيدلسمملا لاومأ ىلا ابمضو ةيدحلا ذخأ هل

 گز ىنلا راشأف « قلا نم همضو ىف عمطلا و | هيلا ببحتا وأ وردم ركفلا تركت لمامل ةيدحلا نأ ىلع ثيدحلا ٠

 رمق یالا و. یا هب راشن مالا زوج ال هنا و هرف مهلع هل لصف ال نيل ملا دحأك كلذ نم هل ید مف هنآ ىلإ

 باتکح ىف اذهل دیزم قأيسو « لاتحالا فرط ىف امابق امو امزج لماعلا لع مل تعقو نإ ةئلاثلا ةروملا نأ
 هدعإ امو ثيدمحلا اذه رثک الا عقو انك ( حلا نایفس انئدح مین وبأ انثدح ) هلو . ىلامت هللا ءاش نإ ماکح الا

 الف « ةعفشا و ةبملا بابب قناعتي هدءإ امو ثيدحلا ناف ریخأتو ميدقت انه عقو هنظا و« لماملا لارتحا بایپ الصتم
 انه لاطب نبا دنع عقو دقو . ةل-ةئاا فرصت نم هنا ىلامرك-® لاق مث نمو , ملام عج ةکرشم ةسجرتلا لمچ

 ذئنيح هنال لاکش) الف اذه ىلعو « لماعلا لایتحا باب و ركذ مث هدمب امو ثيدحلا ركذ مث ةمجرت الب « باب د

 وأ طقف ةمجرتلا تطقسف ةمجرتالب « باب و ةيبقللا نا ةصت دعب لصاا ىف نوكي نأ لمحو « بابلا نم لصفلاك

 سآ, الف مرد فلا نيرشعب ) راد ءارش ا | ( اراد یرتشا نا سانلا ضعب لاقو ) هلوق ۰ لصألا یقام ضی 7

 فالآ ةعست ) عئابلا دقني ىأ ( هدقنیو مرد فلآ نیرشمب رادلا يرتهي ىتح ) ةعفشلا طاةسإ ىلع یآ ( لات نآ :

 عیفدلا هيلاط ناف ) امنع ةفراصم ىأ 2 فلآ ن رشها نم قب اب ًارائيد هدقن نو نیمست و ةع و ةثاعساو مرد

 طوقسا ىأ (رادلا ىلع هل لیبس الفالاو ) دقملا هيلع حقو ىلا ناب ىضر نإ ىأ ( مرد فلأ نيرشعب اهذخأ

 ترہظ ىأ لورجلا ظفلب ( رادلا ىمةحتما ناف ) هلو . دقعأأ هب يقو ىالا نألا لدي ؛ نم عننتمأ هنوكسا ةمفشاا :

 هلت ىذلا ردقلا هن وكل ىأ ( للا فالآ ةمست وهو هيلا عفد ا عئابلا ىلع ىرتشاا عجر ) عئابلا ريغا ةقحتسم

 نيب عفو یذلا یآ ( فرصا صقتنا ) ریغآ ىأ ( قحتسا نيح عموما 0 ) دقعلا هيلع عقو اع هيلع مجد الو هزم

 ناف هلوق ۰ . هچوآ وهو « راند دلا ىف » ینومشکدآ ةياود ىف عقوو ) رائيدلاب ) ةروكذملا رادلا ىف یرت داا و عئابلا

 نيب ضقا:: اذعو ىأ ( املأ نی رشعب هياع اهدرب هناف) ةفجتسم جرخت مل ىأ ( قحتست لو ابيع رادلا هذ دجو



۳۵۰ 
 ليحلا باتک °

 رادلا ءارش ىلع اینیم ناك لوألا ىف عببلا نأ مدنع قرفا و ( نيللا نيب عادخلا اذمزاج أف ) هلوقب هبقع مث نمو

 درا فالخ رائيدلاو مهاردلا وهو هاطدأ ام الا ذخ اب نآ هل ساف ساجلا ىف ضب لا مدع مزلب و خسفنم رهر

 خسف نم مزار الف احرص عقو ناكف فرصا عیب امأو . یرتشاا رايتخاب خسفني اتو حيمص عيبا ناف بیماب

 اذإ الضافتم بهذلاب ةضفلا عيب نال لاثملاب ةضفلاو بهذلا نم ردقلا صخ اإ : لاط نبا لاقو . اذه نالطب اذه

 لمج امهرد رشد دحأب رانیدو مارد ةريثع فرص زاجأف كلذ ىلع هلصأ لئاقلا ىنيف عاجالاپ زئاج دیب ادي ناک

 مظعتسیل فال آةرششعإ راثيدلا ةروكذملا ةروصلا ف لعج نمو < مددب دانیدلا لجو مارد ةرشرپ مارد ةرشعلا

 یرتشاا نال هدقنأ ام ىلا تاذتا ال و هتعفش طقسنف ةمفشا اب ذخالا كرف ةغيصلا هيلع تدقعنا ىذلا نا عيفشلا

 هبف عئابلا دب ىف لصح ىذلا دقنلا كلذ ىف ىعارملا : لاقف كلذ ىف كلام فلاعو « دقنلا دنع ئابلا زرامت
 راشآ كلذ لاو ه.قنام الإ عجريال :بیعلاب درلاو قاقحتسالا ىف هنأ لء عاجالا لیلدب میفشا ذخأب

 ةقحتسم امنأ ریظ نا ىأ «رادلا یقحتا ناف » لاق يح ةعفشا طاقسإ ىف لاتحا ىذلا ضقانت ىلا یراخبلا

 ىف محلا كلذكو , هضبفام الإ دربال قاقحتسالا دنع یرتشاا نأ ىف ةعاجا قفاوم هنأ ىلع لدف حلا عئابلا ريغل

 مردو فال ةرشع ةلباقم ىف رانيدلا هلمج ىف ةّمكسنلا : یتامرکساا لاقو . ادضوم اصخلم ىهتنا بیما اب دزلا

 لوج ولف < رادقاا اذه هدقن ةئيرقب فالآ ةرشع ةقيقحلا ىف نما نل طنف فالآ ةرشملا ةلاقم ىف هلم لو

 دحاولا كلذ ةلإ اقم ىف رانیدلا ناف امهرد صقن اذإ ام فال « !برلا مزلا قيةحلا نألا ةباقم ىف رانبدلاو ةرشعلا

 ةلأسملا هد ثيدحلا اذه ةبسانم : بابملا لاتو . لضافت ريغ, ادحاو الإ فا الا ةلباقء ىفادحاو الإ فل لاو

 الو نقلا ىف هب قفري نأ قحا نوكي نأ مزل هقل ةطارم هريغ رم عیبااپ قحأ راجلا نأ ىلع لد ١| محلا نأ

 ىذلا نملاب دقعلا ىف راجا مدقف ردقلا اذه را ىولر ىبادملا مهف دقو « اهتميق نم رك أب ضورء هيلع ماقي

 ازو زاجأف ) هلوق . 4 اعارع عراشا أ ىذلا راجاا قل ةاطارم هعب ر ردقب هنم ىنكا هاا عفد نم ىلع هولا هعفد

 ىف نيذأأ نم ةيشخ كرت نا هقح لاطب[ وأ ةمفشااب ذخأ نإ ديدشلا نينا ىف كيرشا عاقيا ىف ةليخلا ىأ ( عادخلا

 ىف ةلردلل ادصاق ناك هنأ لد اب لدتسيا تضم ىنا قاقدتسالا لأمم یراخبلا دروأ اع)و , ةع-افلا ةدابرلاب نألا

 ادئازال هطیقام الا در ال هنأ هاض» اکو. محن هنأ نيبيا بیعلاب درلا لأ ركذب بةدو « ةمفشلا لاط,ا

 نوکسو ةمجدملا الا رس, هانطبض : نينا نبا لاق ( ةثبخ الو ءاد ال للا عيب مقلب ینا لاق ) هلوق ٠ هيلع

 نوكي نأك بیط ريغ عيبا نوكي نأ زه : ديبع وبأ لاق « ناتما هلوأ مع وه ليقو « ةثلثم اهدعب ةدحوملا

 نال كلذب هم اها : تلق . قیقرلا ةدبع ىف اذهو : نيتلا نا لاق « ل مدقن دپدا ماس لح ملا مرق نم

 فرط روكذملا ثيدحلاو : تاق . هوحنو سيلدتلاك ارم !ىمأ ىتاي نأ ةئئافلاو : لاق . هيف درو اما ىلا

 هنأ دلاغ نبا ازوم مم نیتلمماا لادلا ديدشتو نیما حتفب ءادعلا ثيدح نم عوماا باتك لئاوآ ین هلاكب مدقت

 وأ ادبع ب هللا لوسر دم نم ءادعلا یرتشا ام اذه د ةدردلا هل بتکو ةما وأ ادبع اب ینا نم یرتدا

 هل اهلاریسفت كانه رکذو ءادعلا ىلا قرط هلو « نسح هدنسو . < لسلل لساا عیب ةثیخ الو ةئاغ الو ءادال ةمأ

 ءىش ف لابتحالا زوال هنأ ربخلا اذه نم دافني : لاطب نیا لاق , ةداتق لوف نم امهوحو قايإلاو ةقرسا اب

 هانعم نکسا را ظفا هظفا ناک ناو ثيدملا نأ هبچوو : تاق . هریغ الو روك لا فرمهااب نيلسملا عود نم



 ۳و۱ ۱ ۹٩۸۲ ثبدطا

 ` نم شک أب رائيد فرص هيف لشدیف « لال نیلا عویب نم حج! لک ىف لابتحالا نأ ههرمع نم ذخ ویو ؛ یا

 نا » هلوقو « یررثا وه نایفسو ناطةلا وه ( یحماثدح ددسم انثدح ) بابلا رخآ ىف هلوق ۰ . كلذ وحن و هتمعف
 يىروثلا نار4 م نع ید,« نب نمحرأ لا ديع نع نجات رد ناو یآ نبا وه « كلام نب دعس مواس ما ار اب
 «لاقثم ةئاعبرأب اتي ١ هلرقو  كشلا اذهل رثأ الو , ادم مواس عفار وأ وأ عقاد ابأ مواس ا اب
 « مفار وبأ قاثلاو دیرشلا نب ور لوألا لئاقلا ( لا تعمس ىنأ الول لاقو : لات ) هلوق ٠ روکذلا نألا نایب هيف
 تمدقت دقو ۱ تعس نأ الو عفار وبأ لاقف , هظفاو ةئياور ىف ید-م سا ؛ نمحرلا دد هيب دقو
 دا هلو هثحارم

 دحاو اینم قاملا «ائيدح نیئال و دحآ ىلع ةعوفرملا ثرداح لا نم لیلا بانك لمتشا : ( ةا )
 عا یامت و ةئاديس هّقا و . برا نع دحاو رثأ هرفو « مدقت ایف و هيف ةدر م اراكو لوصوم اهر اسو

 رابعتلا باتک - هبا
 ةحلاصلا ایو را ىحولا هر: لوسر هب ؟یرلب ام وأ بسا -_

 دم نب هللا دبع یثدحو ع باهش نا نع ليقع" نع ثيل اندح ريكسب نب وع اشو - ۷۲
 هلو : تلاق اهنأ امنع هللا یفر ةشئاع نع » ةورع ىنرمخأت : یرهژلا لاق وعم ان دح یقازراا دبع انثدح
 حبلا تف "لم ةنءاج الإ ایر یر ال ناكنف « مونلا ىف ةقداصلا رثا ىحولا نم هِي ٹا لوسر هب یدبام
 ةميدخ ىلا " مجري . مث كلل د وود تاوذ ايفا  دّبعتلا وهو - هيف ذ تن ءا رج أي ناکف
 انأ ام : لكم ىبلا هل لاقف «أرتا : لاقف هيف تاللا هداك نارك راغ ىف وهو ق وا 4 ى الل ه دوزف

 قطف دندن « يراقب انأ ام : اقف . أرقا : لاقف ىنلسرأ مد ىنم حلب یتح ۳ ين ذخأف « "یراقب
 "ول ىغم م یتح ةثلاثلل یامغف ینذخاف «یراقب انآ ام ”تاقفءأر قا : لاقف ىناسرأ 1 «دهبا ىم لب ىقح ةين
 ىلع ل فجر اه مجرف « یاس ی كبر مساب رفا لاقف ى سرا م

 : لاقو ربا اه ربخأو ؟ ىلام ”ةحيدخاب : لاقف 3 لا هنع بهذ ىح هولمز . ینولمز « ینولمز : لاقف ةجيدخ
 قاطو« محّرلا لصف كنإ ءادبأ هلا تیز ال هللا وف « رشا « لک : هل تلاقف « یسقن ىلع تبشخ دق
 4 تا یخ "هم دخ هب اطا م ش "قلا ار ىلع نیما و « فيضلا یرقت و ؛ "لكلا لمحو « ثيدحلا

 قا رست اا ناي د جا وا" ةمدخ مع ا وهو - -یمآ نب ی ردبع نب دّسأ نب لفاون نب ةقرو



"ofريبعتاا بانگ و١ ۱ ۱  

 رک اشيش ناكو « بتكب نأ هللا ءاشام لوجإلا نم .ةيبرعلاب بتکیف "ینرملا باتكسلا ”بتكي ناكر « ةيلهاجلا

 ٠ هريخأف ؟ ىرت اذام یخآ نا : فرو لاقف . كيخأ نبا نم مسا مع "نیا ىأ : ”ةحيدخ هل تااقف « یه دق

 نیح اح نوک أ (ءاذج اهيف ىتيلاي «'ىموم ىلع "ل بأ ىذلا ٌسومانلا اذه : ترو لاقف ؛ ىأرام للي هوا

 هب تثج اب طق ”لجر وتأب مل «معن : فرو لاقف؟ مم یجرغ وأ : لب هللا لوسر لاقف . كموف كج زخم

 رفت حولا رثقو « وت نأ رو بشن روم من ك'رصنأ موس یر ناو ید “ال
 .ةور ذب ىفوأ املك « لابجلا ها وذ سود ر نم و یک دارم هنم ادغ ترڅ انغاب اف رب ئنلا نر تك

 هسفن فتو هشأج كاذل نكسيف تح ملا لودر تان « دعای : لاقف ليريج هل ىكبت هسفن هنم قاب کا ۳

 لثم هل لاقف لیربج هل یب رلبج ةوررفن ىفوأ اذاف « كلذ لما ادغ یحولا ”ةرثأك هيلع تلاط اذا “مج ريف

 ۱ لیاب رمقلا وضو « راهملاب سمشلا هوض :حابصإلا قلاف : سابع نا لاق . « كلذ

 « ىب اقا و ینسنال اذک ( ةاصا اب ورا ىحولا نم ب هلا لور هب ءىدبام لوا ) نیونتلاپ ( باب ) هلوق

 ىلإ « هب ءىدب ام لوأو ريبحتلا باب و مثريغل و « باي د ظفلإ لمتسلا رغ نع هل طقس هنأ الإ هلثم رذ یالو

 وهو ايؤرلا ريف: صاع ريوعتلاو . عي جلا الوأ ةمسإلا تتلو < دزب مو « ریپمألا باتد ىليءامسالل و « هرخآ

 6 یرهزالا ۱ هج ىلع لس
 ۾ یتح ضعبب هضعب رتعیف ءىثلا ىف رظالا ليقو . اهئطاب ىلا اه رهاظ نم رويعلا

 الا زواج اوصخو « لاح ىلا لاح نه زراجتلا وهو نوک مث حتفب ملا نم هلصأ : لاوو بغارلا مرچ لوالابو

 ىلإ ایندلا نم ةرطنقا اوزاج مهأك اوتام اذا موقلا ربعو « نيت مضب رورعلا ظفلب امرهغ وأ ةئيفس ق وأ ةحایسب

 تربع لاق و « دهاش« سیلام لا دماشلا ةفرعم نم ام لصوت ىلا لالا ةريملاو رابتعالاو : لاق , ةرعالا

 یهو همانم ف صخشا هارام ىف ايؤرلا امأو : كلذ ىف ةملابلل دیدشتلاب امت ربعو امترسف اذإ فيفختلاب ايؤرلا

 معانا هليختي ان اعا هلع الو یرسیلاک ردص» لصالا ف یه : ىدحاولا لاتو , ةزهملا لبست دقو عف نزو

 ليختلاب كرديام ىلع قاطنو « رصبلا ةساحب ءرملا كارد! ءاطاب ةيؤرلاو : بغارلا لاق . ءامسالا یر تب رچآ

 دحأ داقنعا وهو ىأرلا لءد ( نورت الام ىرأ یا ر وغ ىرظالا ركسفتا ىلعو « رفاسم اديز نأ ىرأ وح

 هلوةك ابژرلا ینمک ةبورلا .یبجت دق ءالعلا ضعب لاق : ۽ مغل د ىف یطرفلا لاقو . ىنا نظلا ةباغ لع نیرقنآ

 نم ءارسالا ةليا لي ىنلا هآر ام ام دارم ا نأ معرف ( سانل ةنتف الا كائيرأ ىت اب ژرلا انلعج امو ) ىلاعت

 امانم ساک ءارسالا نا لاق نا ةجح هنأ معزف میضهب هسکعو : تلق . ةظقيا| ىف هعيمج ءارسالا ناکو ؛ بئاجعلا

 ىف کلا نوكت نأ لمتحر « نيع اور اہلل ساب نبا لوق ءارسالا ریسفت ىف مدقت دقو  دمتعملا لوالاو

 : برملا نإ ركب وبأ ىضافلا لاقو . مانا ىف ام تمشأف ةدابشلا اي رل ةفل اع بيغلا رومآ نوكل ايؤر كلذ هيمست

 ىأ اهانکب اما و اهتتيقح یا اعصاب امإ ناطیش وأ كله یدب ىلد ديعلا باق ىف ىلاعت هللا ابقلع تاكاردإ ايؤرلا

 , ةلصع ريغ ةلسرتسم ىفأت دقو ةصق ىف ىت ىلع ىتأت دق اف رطاونلا ةظقيلا ىف اهريظنو ٠ طباخ امإو متاعب



 مو ٩٩۸۲ ثيدحلا

 یارلا نأب جت>او « تاداقتعا املأ ىلا بيطلا نب ركب وبآ یضاقلا بهذو : لاق « نمتإ ىبأ ذاتسألا لوق لصاح اذه

 ىلع نوكي دق دانتعالا نل اداقتعا نوكي نأ بجوف اکارد) اذه سداو « الثم ارثاط وأ ةمیم هسفن یر دق

 « لثملا لبق نم بيطلا نا هرکذ ام ليبق نم نوکی ىذلاو « ىلوأ لوالاو : ىنرملا نبا لاق « دقتعملا فال
 لاقو « ايؤرلا ةقيقس ىف سانلا مالك رثك« ىرزاملا لاقو . اصخام ىنا . تاذلا لصأب ال هب قلمتب اع كاردالاف
 املغ موقي الو لقمااي كردت ال قئاق- ىلد فوقولا !ولواح ما رک ةريثك لبراا نی.هالسالا ريغ اف

 لوقیف طالخالا ىلا ایژرلا عج بسنپ بطلا ىلا یعتنپ نف « ملاوقأ تبرطضاف عمسلاب نوتدصبال مو : نامرب
 ىأر ءارفصاا هيلع تبلغ نمو « مغلبلا ةعيبط ءاملا ةيسانا كلذ وحو ءاملا ىف حبسي هنا ىأر مغایلا هيلع باغ نم

 مي م هنکل هب ةداملا هللا ىرج نأ زاجو لقملا هزرج ناو اذهو , هرخآ ىلا اذدكهو « رجلا ىف دومصااو نارينلا
 روض نأ: لوي ةفسافلا ىلا ىمتني نمو . طلغ زيوجتلا عضوم ىف عطقلاو « ةداع هب تدرطا الو لياد هيلع

 اداسف دشأ اذهو : لق ؛ امف شفتنا اهنم شوقنلا ضءب ىذاح اف شوةنلاك ىولملا ماعلا ىف ىف یه ضرالا ىف یرجبام

 ضارعالا یولما ماملا ىف یر ام رثك او : ماسجالا تافص نم شاقتنالاو هلع نامرب ال اکے هنوكسا لوألا نم
 ناظفیلا باق ,ز !مقاخم اك تا دافتعا مئ الا بلق ىف قاخم هللا نأ ةنسلا لهأ هیلعام حيحصلاو لاق اف مف شةتنب ال ضارعالاو

 اک ورق دنتعملا فالخ ىلع اهنم عفو اممم و  لاحلا ىتاث ىف اهقاخضي ىرخأ رومآ ىلع الع ابلمج هن اک اہقاخ اذاف

 كلا ةرضحم ةراث حقت تادافتءالا الا و <« فاختر .ةو راطاا ىلع ةءالع يذلا قا هللا نأ هريظأو ؛ ناف, ال حقی

 ريغ طه اخ بیس : ی طرقلا لاق و . ىلاعت هللا داع معلاو رضإ ام اهدمب .عقیف ناظي كلا ةر وأ رسب ام اهدمب عقیف

 سفنلا تاکاودا نم یه ۱۶] ابژرلا نأ كلذ نايب و : ميقتسلا قي رطلا نم ءایبنالا هب تءاج اع مهضارع] نييعرشلا

 فشکنا ام ريثك لپ ؛ اهتاكاردا لع لمنال نأ لوألا كلذک ناك اذإو « سفنلا ىأ اهتقیقح لع انع بيغ دقو
 لهأ ضءب نع « مفا ٠ ىف ىطرقلا لقنو . هليصفت ال هيلج رومأ هنم 7 اما رصبلاو عمسلا تاک اردا نء انا

 ةلثمأ نوكست ةراتف « ةسوسحم ةروص هل لثميف مئانلا نع كردملا لحما ىلع تایث راا ضرعي اكلم ىلاعت هلل نا ملا

 جاتو : لاق , ةرذنمو ةرشبم نيل املا ىف ن وک-ت و « ةلرقعم نامل لا ۳ ةرات و دوجولا ىف حة ال ةقفاوم

 ابقرلانا ليقو : لاق : كلل.ريغ نم تالاثملا کلا هللا قام نأ رئال الإ و عرشلا نم فیقوت ىلا كلما نع هلقن امف

 مئ اذلا ف فاتخا : ضايم ىضاةلا لاتو ٠ نوكي وأ ناکام ىلع امالعأ هقا ابلمج ليختلا ىف ةطبضت» ةلثمأ كاردا

 ىلا جرخم مونلا نال هبلف ٠ 0 قارفت-ا عم ايش كرديال اذه نآل هل لثلا برض الو هاير حصنال ليقف قرغتسملا
 هبلق ءازجأ قا رغتسا عم مثانآ حصي لب : نورخآ لاقو « لملا ةفص نع هجرخ اک لرختا و نظااو زيبألا تأفص نع

 ٠ ناك نإ ممن , ةحيحصلا تاداقتعالا لوصح عن# ةفآ مونا نآل الذ معلا امأو . اليختمو اناظ ن نوکب نأ مونلاب

 هايؤر نال ذئذیح هياء فياكدت الو هليختيام یرب هبو لثملا بر هب و حصيف مونا هيف لح م هبلق ءارجأ ضم)

 ىنلا نأب ىطرتلا ا لالا برض ام كردي ةيقب هيف تیقب الو . نيملا ةمص الو للملا دوجو ةقيقح ىلع تسيل
 ليختلا ىف :طبضنم, لاق الو مئانلا نم ء كردملا ههلوقب لئاقلا رتا مث نءو ؛ هبلق ماني الو هنيع مان ناك لَ

 ایکو مونأا ىف هل بكرت دق تالیخا نأ الإ , هسح ةظفیلا ىف هکردی ام عو نم الا همانم ىف ىري ال ىئارلا نآل

 راشأو الث. ناحانج هل سرف دسج لند ناسزا سار ىأر نك ردا مآ ىلع الع نوكي ام هل دم ال ةروص هب لمح

 یرابلا حتت ۰ ۱۴ ج 40-۰



 ريبعتلا بآتک - ١ نال

 ليقملاو ؟ اهلا هج رخآ ىذلا ثر دما امأو اطورش ىلع ةءفاولا ةءاظةنملا ةحيحصأا ايؤرلا ىلإ « امالعأ و هل وه

 ىر لجرلا نسا ابآ اي : لاعت ايلع رع قا د لاق هيبأ نع ربع نب هللا دمع نب ملاس نع نالجع نب دم ةياور نم

 ءى ميف مانی ةمأ الو دبع نم ام : لرقب ل هلا لودر تعم معن : لاق . بذكر ام اهتمو قدصيام ام ايؤرلا

 نود ظقيفسي ىذلاو قدصت ىلا ايؤرلا كلف شرم نود ظةيقسإ ال ىذلاف , شرعلا ىلا هحورب جرا الإ امون

 نم ةفآلا لعلو ؛ فال هحح مي مل رکنم ثيدح اذه : هصيخلت ىف ىهذلا لاق ء بذکست ىنلا اب ورلا كلف شرعلا
 ريغ هنا : لاقو هتمجرت ىف ىليقعلا هركحذ یاسارخا ىدزألا هقا درو نب رهزأ وه : تأق . نالجع نبا نع ىوارلا

 افالتخا هيف ركذو هضعبإ ىلع ند ثراحلا نم قحسا نآ نع ليئارسا نع ىرخأ قاب رام نم هرکذ م ‹ ظوفع

 « مانا ىف هب ر دملا هب مکی مالك نهؤملا ايؤر نا و وزعم ريغ اعوفم اثر دح مةلا نبا ركذو « هعفرو هفت و ىف

 نءاثلا لصالا ىف هجرخأ كءاصلا نب ةدابع ثيدح نم « ىذءرتال لوصالا رداون ١ ىف روكذملا ثيدحلا دجوو

 نب ةزح نع نودیم نا لاق « ديئج هدنس ىفو هاو وهو « رع ىبأ نب رع هخيش نع هتیاور نم وهر نيهرسلاو

 نم وأ ايحو الإ هللا هملکی نأ رشبا ناک اموال لات هلرق ىف ريسغتلا لهأ ضمب لاق : کما لاق ةدابع نع ريبزلا

 اور فالخ سورحم هلال لاخ هلخدبال ىحولاف . مثريغ فالخ ىحو ءابنالا ايؤرو : م 7 لا ىف یا (باجح ءادو

 نم مدآ ین: لاوحا ىلع علطا اکیام ايؤرلاب هللا لکو : اضيأ ميكلا لاذو ؛ ناطيشلا رت دق اهناق ءايبنالا ريغ

 ةكسحلا قرط ىلع ءايشالا كل هل لاه مان اذاف الم هتصق ىلع لكل برضيو اهند خسنيف ظوفحملا حوالا
 لكب هديك وهف امن ةوادملا ةدشا ناطيشلا هيلع طلت دق ىدآلاو « ةيتاعم وأ ةراذ وأ ىرشب هل نوکش)

 رعد یاراا عی مث« اهنع كافنب امل و اف هاعرلذع ام] ءايؤر هیاع سيليف قي رط لکب هر ودآ داسفا ديريو ةجو

 ةظقرلا ىف مقن ی یهو دود: مرید عفأ دقو زيطاهأ نە مرعبآ نەو ءايبنألا ايؤر یهو ةقداصلا : نیمسق ىلع

 یارلا نزحيا ناطرشا بءال لوألا : عاونآ یهو .ىثإ رذات ال ىهو ثاةطالاو « مونا ىف تعاواء قذو ىلد

 نأ ىري نأ ىناثلا ء كلذ ونو هدجنپ نهدج الو لوه ىف ناو هنأ ىأر وأ هعبتي وهو هسأر عطق هنأ یر نأك
 ةظقيلا ىف هسفأ هب ثدحتن ام ىر نأ ثااثا الفد لاحملا نم هوع و اللم تامرحلا لعفي نأ هرمآت کالا ضمب

 لیقتسلا نع عقيو هجازم ىلع باذيام وأ ةظقيلا ىف هتداع هب ترج ام ةيؤر اذکو مانملا ىف وه اک ماريف هانمتي وأ

 حملا لوأ ىف هركذ دقو ىحولا ءذب ىف ها دبد فاصملا قام مث . الیاف ىضاملا نعو | ريثثك لاحا نعو ابلاغ

 هركذ مدقتي ملام انه ركذأ-و ( كيد ما أرفا ) ری فت ىف هحرش نم تاف ام تکر دتسا مث كانه هت رمش دقو

 ةثالثأا عضاولا ىف هقاس دقو « ةشاع نع ةورع نع یرهزلا ىلع هرادمو « هح رش نم دافتسی امم ابلاغ نیهضواا ىف

 ري هم 2 هنرقو < باتكلا لو ىف هظفل ىلع هقاس هنکرا و یرهزلا نع ليقع نع ث ثلا نع ريكي نب ی نع

 یرهرلا لاق لاق رمعد انأينأ م انه هلوقو « هظفل لد هقاسو روعمب انه هئرق مش ءظفا ىلع هقاسو درز نب سا وب

 ءافلاب ال 4 » قربخأو 24 يف نکا 4۰۰ ق'زرلا درع نغ منار زب دس۴ ند ل دزع حقو « ةورع قرخا

 ثيدحلا جرخأ ! ثيح « لئالدلا ه ىف قوبأا هنيب دقو « هيد ةفطاع واولا كلذكو فرذحم هىثا ةبقعم ءافاا هذهو

 ۳ أرئا) لوزن و ره ىحولا ءدب ةدق ركذف السم ريشإ نب ناعنإا نب د# نع ىرهزلا ند رخآ هجو نه

 ىرهزلا لان . كل ذب هل هللا لوسر عچرف : ۳ نام نب دم لافو ( قاد ن٠ ناسأالا قاخ ) هلرق ىلا ( كبر



 موو 14۸۲ ثيدحلا

 ليقع ةاود ىف ( ةحلاصلا ) هل . الوطم ثيدحلا ركذف ةشاع تلاق » لرقي ديبزلا نب ةورع تءمسف

 ق ةحلاصلاف ايدا ر وا ىلإ ةيسنااب امأو « ءايبنألا قح ىف ءرخالا ر ومأ ىلا ةيسنلاب دحاو ینعع_امهو تفداصلا»

 ىف عقو اک ایندلل ةبسنلاب ةحلاص ريغو , شک الا یهو ةحلاص نوکت دقو ةفداص اراك ینلا ابؤرف , صخأ لصالا
 ريبعت ىلا جاتحال یّلا !ماب ةةداصلا انیدف نأ : صوص و مو# امف ءاربنالا ريغایژر امأو و دحأ موي اب ورا
 ريبعتاا ىف یرونیدلا بوقمر نب سل مامالا لافو . اقلطم صخا ةحل اصل اف تاخضالا ريغ امناب اهانرسف نإ امار
 الا ) هلوق . رسي ام ة>لاصاو بذكي الام هب ريخ وأ مانملا ىف رسام وأ هنيغب عقيام ةنداصلا ةيژرلا : ىدداقلا
 حیصل قافب امش اما : ةرج لأ نبا لق « ليقع ةءاررك « تراج » ىنويم كلا ةياود ىف ( حملا قاف لدم هت ءاج

 هنطاب ناک نف سمشلا تقرشآ ىتح خب رونلا كلذ لازأف اهراونأ یداپه ايؤرلا تناكةوبالا س نال هريغ نود
 نيب سانلا ةيقب و « لج ىبأك اشافخ بيذ كلا ىف ناك الظم هنطاب ناک نمو ركب ىناك اركب قیدصتاا ىف ناك ايدو

 هصیصخت ىف هکحلا : ةرج ىبأ نا لاق ( ءارح قأي) هلوق . رونا نم ىطعأ ام ردقب مهنم لك نیل نا نيئاه
 ىلا رظالاو « هبعنلاو ؛ ةولحلا : تادابع ثالث هيف ولخم نا عمتجيف ةيمكسلإ ةر هنکع ناك هيف قلا نأ هيف ىلختلاب

 هيف ولخم ناك ىذلا نمزلا نأ مدقت -قو « فاكتعالا ننس ىلع عرشلا ر ار قد مدن قب ام هنأكو : تاق . تيب

 راغ ف ین اوعزانپ م اما ما انه دازيو ؛ ءاروشاع موصت تناك اک هلءفت تناك اشرف نأو ناضهر روش ناك

 هتل الجل هنومظعي اوناكو شي رق نم هما ول ناک نم لوا بلطاا درع هدج نال هريغ ىلع هيف لا دی زم عم ءارح

 مدقن دقو « مماع هتمارك-ا همامعأ كلذ هل لسو هدج ناک ولخم ناكنف « هلأتي ناك نم كلذ ىلع همیتف هنس ريكو

 همدعو فرصأاو ءازلا رمكو رصقلا و دال عم ۵ وأ ثيلثت کو دابو هلوأ رک هيف حصنالا ناک ناو ءارح طیض

 اذکو همض اذکو نحا 4 وا حت نا مزج یاطاا نکا , ءايق هریافا و ؛ هفردحأ هلق ° تاغا ةدع هيف عتجیف

 خئاس وهف ةلامإلا دارآ ما زا ریسک ىذلا ناك نإ ىناءركسلا لاقو < فرصا كرت یمیمتلا داذو « ءارلا سسکو هرصق
 ٠ ماقءلا بسانملا وهو ددملا ىلا جاتحي ريثكلاا ذا ةرثكسلا لح : ىنامركلاا لاق ( ددملا تارذ ىلايللا ) هلوق

 دقو ءدعي نأ ليلفاا فو نزرپ نأ ريثكملا ف ترج مهتداع نآل الا لوالا اه و « لف بسانلا هن وك امآ : تاف

 ةركلاار ةلقاا عومج هب ديرأ قلطأ اذاف نيسمق ىلع دملا نآل ةرثكملا هب دارملا ناب ةرج ىبأ نب دمح وبا حيشاا م زج

 ىلع ءانب ديعتي ناک اذا و هذیعت ىف فلتخا قامركللا لاقو . ددعلا یمسق عرمج ىأ ةريثكىلايا تلاف 'متأكمف

 هيف ناکسا عقوول هلو: لنا دجو ول هنأ مدنتسهو رورجا لوق ین اثلاو ؟ الوأ قباسعرشب أدرعتم ناک لھ هنأ

 یکفتلاب ليقو « ايؤرلا نم هل لصحاع ليقو «ةفرمملا راونأ نم هيلا یاب أ« ليق 5 دیعتی ناک اذ ام و . هنع ريفنت

 مدآ لاوذأ ةينام ىلع ةئيبمت ىف ارفلتخا مث لو لا ةعاجو ىدمألا حجرو هموق نم عقب ناكام ةيؤر بانتجاب ليقو
 یه ةياود ىف (هدوزتا) هلوق فقولا وأ ةمب رش لكوأ ةعيرش یا وا ىي وأ ىمود وأ ھارا وأ حون وا
 وأةوللا وأ ةلعفاا وأ ةرلل نوكي نأ لم تع « ىلايلل ريمضلا نأ یحولا ءدب ىف مدقن « ابلثمل د هلوقو ریمضا فذ
 نم ارپش ماع لك ىف ءارح ىلا جرخم ناك قيما نبا ةراور نم رکذز ةنسلل ریماھاا نأ ىبقلبلا انخيش عجرو , ةدابما
 ىرخأ ةدا ال امان یتلا ةنسلا ىف ناك اباثا دوزتلا نا هرهاظو : لاق « نيك اسملا نم هءاج نم معطي هيف كسنتي ةن-ا

 ضعبل دورت ناک اررش تناك ةوللا دم نأ كلذ دم ىل ربظ مث ری ہلا ىف اذه تيوق تك دقو « ةنساا كلت نو



 ريبعتلا باتک - ۱ سود

 ناکو « شیملا نمةغلاب ةمس ىف اونوكي مل مآ ةرج نم كلذ ردق دوز هلدأ ىلا مجد دارلا كلذ دفن اذاف رهشآ لای

 ناك هنأب فصو دقو امس الو داسفلا هيلا عرسي الثا روپشا ةيافك هنم رغدیال كلذو محالاو نبلا مداز بلاغ
 ءارح رال هيجوت ىنا ىأ ؛ ةياذلا ه انا یر اماب اند یتح ( قحلا هن یتح ) هلوق . هيلع درب نم معطي
 هناف : لاق ؛ یوونلا هل ةّمذِب ىحولا ه.اج ارم ريمه مث جا رسكو ءاهاا حتفي ٠ ةن , هلوقو « كلذ كرتف كال اا ءىجعي
 هدنسأ و ىنيقلبلا انخیش هلاق ارام مونلا ىف هءاج ناک ىحولا ناف رظن نا اذه قالطا نو ؛ىحولل امق وتم نكب مل يَ

 ريغو ةءارقلاب مالاو طغاا نم ةظةيلا ىف هل قوام ريظن مانملا ىف هل عقو هنأ ريمع نب ديبع نع یتا نبا هركذام ىلا

 هلوقو < نمالا دحاب مزجلا كرت ىلو ألاف راظز همآو تب یت ةظقملا ىف هعوقو مرلي كلذ نوک ىو ؛ ینا كلذ

 نيبلا سالا ىأ : انخیش لقو . لیربج وهو قلا لوسر وأ « یحولا وهو ‹ قلا نمأ ىأ : ىيطلا لاق « قلا »
 ءافلا ىلع مالكلا ىحولا هدب ىف مدقت ( كلبا هءاج ) هلؤق . هب ثعب یذلا سالا ىأ قحلاب كلما دارلا وأ « رهاظلا

 قلا .ءىجع ىنهلاو بیقمنلا نوكست نأ لءتحي : ىنيقلبلا انخرش لاقو « ةيريسفتلا اما و « كلاا هاب » هلوف ىف ىنلا

 ءىجع ىضق ىتح ىأ ةيببس نوكتت نأ لمت« و : لاق « ةبقع كلنا هءاخ باقلا ىف عقو ىمأ نع لاحلا فاشكنا

 نأ نظي نم موت عفر هنم ذخوب « هيف , هلوقو ؛ هلق ىذلا نم برقأ اذهو : تاق ۰ كلملا هءاج كنذ بيسبف ىحولا

 ريسفنلا ىف ةدايزلا هذه توزع دقو بابا ىلع كلملاو رام" لغاد مقلب ىنلاد هلك لب راغلا هيلا لغدي مل كلا

 : ىنيقايلا انديش لاق « كانه كلذ تةحلأف ىل را هيلا وزما ناکین انه اهتدجو 2 ىنيقايلا انخیشا اھ قبیل لئالدل

 ىف عقوو « ءارح هءاج یذلا هنأ رباج ثیدح ىف ىضم اکو « ةقرو مالک ىف هدهاش عقو اک لبریج وه روكذملا كلملا

 رسم الف هيف فالح ال اذه : لاقو اخ هنم بجعتف « ىليوسلا هلاق لبربج وه انه كلا : ىلجلا بطفلا حرش

 لسبف ب ینااهدبعام هب دارملا نوكي نأ الإ دیع ال ةيهاملا فيرعتل كلملا ىف مالااو : لاق « هدرا ليلا روس
 ةرابع یه : لیعاعسالا لاق دقو . ىجا هب هبطاخت نم هابعتام هب تدصقو ةشناما لفللا وأ « ءایص ىف هلك ۱! كلذ

 ربخأ موي هنع مب ربخاف اكلم ىئاجلا كلذ ناكو « ءاج هءاجلد لصالا ىف ىذلا اكاو كلم هنأ دعب فرع اع

 وبأ جرخأف لبریج هناب حب رصتلا ءاج دقو . یعهتاا هب ةفرعم هل مدتي : هنأ كلذ ىلع لماما نآکو  هسنچ ةقمقح

 وو فکعا كم هللا لور نأ » ةشناع نع لجر نع قوا نارع یا قبرط نم هدنسم ىف ىداايطلا دواد

 مالسا ناف اورشبأ لاقف نجلا نم هنأ تذنظف لاق ؛ کیلع مالساا عمسف اموي جرف « ناضمر كلذ نفاوف ةحيدخو

 ه-فو « كثي دولا « هنم تبق : لاق برغملاب حانچ و قرناب حانج هل سمشلا ىلع لیرج رخآ امو ىأر م « یخ

 نب دیپع لس ىفعقو نکا , راغلا ىف وهو ناك هل عقوام حیج نآ هرهاظو < سنأ یتح دیک ةءاجو نأ

 هل ط بلا نه عون ةنک اس ءار امههب نونلاو لادلا مذإ وهو «ؤاؤالاو توفابلا هيف كونرد ىلع ىنساجاف » ريع
 لیربچ هءاج نيح 2 ىنلا نس نأ انخيش دافآو «بجعم مرک سل# ىلع ىنساجاف د ىرهزلا لسع قو « لمخ

 . نيربش ليقو مايأ ةرشع ليقو اموي نيعبرأ ليق ىرخأ الارقأ ىح م ررپشاا ىلع ةنس نيعب رأ ناك ءارح ىف
 رمش لب ربشلا ف فلتخاو : لاق ء ارامت نينثالا موب كلذ ناكو : لاق ء اخو لوقو ائالا ليقو نيئنسو ليقو

 ىذلا رپشآ هنأ نم مدت 1 حچارلا ره ناضمرو : ثق ٠ رع عباد لیقو همر اس ليثر هرشء عباس ىف ناضهر

 یا لا وق الا ىف كلذ سبا و « رهشأ ةنسو ةنس نيهب را ذدایح هنس ن وکر اذه ىلعو , كلملا هءاج ءارح ىف هيف ءاج



 ثيدحلا 1٩۸۲ ۳۵۷

 لبقو : انخیش لاق , ربشأ ةتس ناك ماناا یحو نا لاق نم لوق ند كلذ دب رام یت اسو : لاق مث . انخيش اهاكح

 ىدأايطا ةياور ىف عقوو . یبتنا NEE ق ليقو « بجر مش نم یرشع عباس ف

 طرف . ل اكحيمو ليبي وه اداف ؛ هلما ىلا عجري نأ راز ینا دارأ ۱ ناك ليربج ءیج نأ املا ترشأ یتا

 « تاضدر ربش رخآ يف نرکب نأ كلذ نم دامت سوف . ثردحلا ضرألاو ءامسلا نيب ل 15 م قد ضرألا ىلا ليرج

 ءیش لبرج نم مدقتي لل هنأ هرهاظ انخيش لاق ( ارفا لاقن ) هلوق ٠ . اجرا هلعلو مدقت | فاضي رخآ لوق وهو

 نيد مدارا ىلع Sil لس دقو ۰ داتعم هن ال هرک کذ فذحو مل. نوگب ر نأ لمتحمف ؛ مال الو ةماك.لا هذه ليق

 ءادتبا ةيعورش» نو < دقو « هلی وتو الا مخفآ ذتنیح دو مقا نال لی و نوکب نأ لدتح و « هيلع اولخد

 مدارا ىلع ايف اولس ىنا ةلاملاو : تاق . نایح الا ضمب ىف مهتم كلذ حقو نار کالا نم ال شبا اب امن: مالسلا

 بلا ایندلا رومال ةرياذم ةرخالا رومأ نال ةنجلا لهأ ىلع مهءالس درب الو « انه درت الف رشبلا ةروص ىف اوناک
 هل لاق ) هلوق ٠ لعأ تاو ت 2.ارفل اب ىمألا دنع لس هنأ لةو و الرا لس ليج ن | یملاب طا ةياور نع ترکذ دقو

 ىف ديسفتلا ىف هلثم عقوو ءلاسرالا يرطب رابخالا ظفلب انه ىلا هلو نم ثيدحلا قايسل بسانم اذه ( يقلب ىنلا

 ٠ سم دند ساوب نيظفألا نيب مجو , "یراقب انأ ام تاق وأ ءىراقب انآ ام لاق هيف له فالتخا ىحولا ءدب ةناَوُز

 تال م ند نرکی الف لَو ىلا نم كلذ تعج ةشأاع نأ هرهاظو : ىنيقلرلا انهي لاق «”ىراقب انأ ام تلق و لاق

 انخيش هلاق هورکذپ لو هیبانلا درت لمف! نأ یل د هب لدتسا ( ینطغف ىذخأف 5 انآ ام تاقن ) هلوق . ةباحملا

 لاف(أر 0 لاقف ) هل . لصاح ناکمالا نا ينعم ىلع ةءارقلا بلا | ماب ىلع نوک -: نأ لمتح و : لاق مث م ينيقايلا

 «أأرفا و لوق وهو هلاق ام صن لب ینلا لوقي نأ اذ لیربج دارم نأ ىلع ةصقلا تاد : هللا هحر ینیفلبلا انخيش

 '.ف رسلا نوكي نأ لمتميو : تاق . نآرقا نم ًاضيأ « لق » ةظفل نأ نظي المل هرخآ ىلإ !رقا لق هل لقب ۸ اءاو

 ملا كبر مساب أرقا لق لوألا فهل لة ولو « هريغو طلا نم م عفو ام هيلع بترتي یتح سالا لرأ ىف ءالتبالا

 ی بوش ل وفأم ىلا أرئا هلوقب راشأ لبرج نركب ی نأ لمتحو : انخيش لاق مث« عقوام عقب مو كلذ ىلا ردايل .

 لوالاو : لاف ۽ يک ا نسحا ال یا یا «میراقب انآ امد هل لاق كالا قععا نبا ةياور ىف عفو ىذلا طفلا

 ۾ مدقت مانم نع اهركذ امنا ريع نب ذمبع ةياور نآ هدي ویو : تل . ام ظمردا ارقا هلرقب دا رآ هنآ رهو ریظآ

 ردقا ىأ أرفا لاقف طلا كلذ ىف اب وتکک» ناکام ىلع انخیش ماکت مث , ةظقيلا ىف ناك هناق ةشاع ثيدح فالخم

 نوكي اذه لعو «ن زا رقلا .ةلج نرکب نأ لمت و ( كبر ۳ أرنا ( نم ىلوآلا تايآلا یهو هاب هآرقآ ىذلا

 هرخآ نآ ىلا ةراشإ ةدحا و ةلج هل هراض»ا قو : لاق : زخآ راپ :ءاب اجنم لزتو رابتعاپ ةدحا و لج لزت نآر هلأ

 بصاب یود هنأ ىحولا هدب ف مدقأ ( دا ۳ غلب ین 2 هلوق ۰ ٠ لیص2! رابتعاب لكس 0 ° مت ةاحجلا رايتعأب لک

 ي طف ها ملا يدب هاف موالا بصنلاب هلاق ىذلا ىرأ ال : ىتثبروتلا لاق و , امهءجوتو !معفرو لادلا

 ءافیقسا قیطت ال ةنرشبا ةذباا ناف ء ديدس ريغ لوق وهو « ديزو 2 قبب ۸ تبع هطغض ىف «وق كالا غرفتسا

 نوكي نأ عناملا امو : تاق . كلذ نم بعرلا هلخاد هناب ثيدحلا حرص دقو مالا أدّميم ىف امسال ةيكساملا ةوقلا

 نوكيف ةيك-املا هتروض ىلع ذنیح نكي مل ليربج نأب یبطا باجا دقو « هنارجعم لج نم نوكيو كلذ ىلع هللا هارق

 حيجرلا : تاف.داعیتسالا لحما ةءاورلا یک اذإو : لاقء هظغ نيح ع هءاج لا هل ر وص بس هدهج غارفتسا



 ريبعتلا باتك - ۱ 0000
 یرخالل تاک ناو تحج رف شک الا نع تبث ىنلا ىهو اوف لاكشا ال عفرلا ةياورو ةصذلا داال نيعتم اذه

 عفرلا عجريف هتیاخ ىأ هدهج طفلا ین غلب مدقناو طنلا وه غلب لعاف نأب ینیقلرا انخرش حجر كو « ةيجوت

 راص ال ةمدق» دمجلا نم ىحولا قات دنع هل لمح ىذلا ناكر : انخيش لاق , ىلوأ وهو دحا و ینعم لا بصالاو

 ةشئاع ثيدح ىف اذنكو « ةدش ليزتتلا نم لاي ناک» سابع نبا ثيددح ىف اک نآرقلا لوزن دنع برکلا نم هل لصحم

 دند هل لصحم ىخزرب ما« وف , توم ريغ نم ایندلا لاح نع امف ذوب لاح یهو « مهريغو ةرمأ نب ىلعيو رمعو

 هيلا تاب ةاوحلا ىف خزربب هبا هللا صخ لاو>آلا نم ردك تیبا هيف فد كتو ماعلا خزذربأا ناك الو « ىحولا قات

 ىلع عالطا هريغ وأ مونلاب ةبيغلا دنع ءاحاصا نم کل عقي دقو « رارمالا نم ريثك ىلع لمتشاا هيحو هيف

 نیب رأو ةمس نم ءزج نهؤأا ا بۇر د ثيدح هل ديشإو « ىوبنلا مالا رم دمتسم كلذو « دارسالا نم ريثك

 اهنأ قعا نبا ةياور قام ىلع ثالثا تاطغلا لبوأت : لبمسلا لاق . ابرق هب مالالا یاس اك« ةوبنلا نم اءزج

 بعشلاب ىلوأ ةدش هبت نمو قل هناف « ناک كلذكو ؛ جرفلا یاب مث اهب ىلتبب دنا. ش ثالث هل عقيس هنأ مونلا ف تناك

 نم هب اومه اب اومه الل هاو . ةعبحلا ىلا اورف یتح تقلا, مودعوتو اوجرخ ال ةيئاثو شرف متر ال

 لاقو . ثالثلا دئادشاا ىف ةیفاعلا هل تناكسف ال 1 كرد او رفک نذلا كب رك ذاو ) ىلامت لق كب رکا :

 نكمي ر : لاق « ةظقيأا ىف ةراشالا قب رطب نوكت لب مونلل نيمار الو ةئسح ةبسانملا هذهو : هصخام ام ىنقابلا انخيش

 ماکح لاو ديحوتلا ةهج نم وأ  ةينلاو لم لار لوقلا ثيح نم لل.قث هب هءاج ىذلا ملا نأ ةيسانملا نوكست نأ

 ايئدلا ق فیفختلاو لیمسلاو ريالا لوص ىلا ثالثلا تالاسرالاب راشأو ۽ ىنآلاو یضااا بیغااب رایخالاو

 هلوق . ةدوکذلا سخلا تایالا ایحاصم عجر ىأ ( ام عجرف ) هلوق . هتمأ لعو هيلع ةرغالار خزرلاو

 نآ دا ژفلا ىلا بالا نع لو دمال و ةک لا: انش لاق . هداؤف , ظفلب ىحولا ءدب ق مد" ( هرداوب فجرت )

 ميظمت نم هركذ ىف نوكيف هيف اه لص> نافجرلا ءادواث لص اذاف , ةغملا لهأ ضمب هلاق ام ىلع بل ةلا ءاعو داوفا

 براعضت امناب ةداملا ترج « قاعلاو بکسنلا نيب ىلا ةحللا ام دارااف هردا وب امأو  باقلا ركذ ف سیل ام مالا

 رداوبلا : لاقف یرب نبا هبةعثو < عمجا ظفلب تي ةروک ذاا ةمحللا نأ ىرهرجلا ىرج كلذ ىلعو < عزفاا دنع

 ىلإ نافجرلا دائسإ] نوکیف ذيج وهو ؛ دحاو وضعب صتخال هنأ ینمب « قنعلاو بكساملا نيبام یهو ةرداب عج

 امهدافم نأ دارآ ناف داو داوفااو رداوبلا یدرادلا لوق امأو , هرپاظم اهنال رداوبلا ىلاو هلع هنوكلا باقلا

 . «ىسفن ىلع , ىنيمشكلاا ةياور قو ديدشتلاب ( ىلع تيشخ دق لاق) هلوق ۰ دودم وبف الاو هان ررفام ىلع دحاو

 لاتو « حاتفتسالا ىنمعو اقح ىثم“ ات دقو داعبإو ین فلک الک هريغل امبت ىوونلا لاق (رشبأ الك هل تلاقف) هلوق

 ذاعم تااقف د ةريم ىلأ ةياود ىف نأ هدب ؤيو « كيلع ةيشغال یا هسفن ىلع ىش امل درلا ىن« انه ىه : زازقلا

 تعقو ىلا ةمقلا نم يمك ین ۱۸ ركذام بقع اهب قطنلا ةحيدخ تادتبا ىنلا ةماكلا هذه نأ فئاطألا نمو « هقا

 تا زن نكست مل امنال اافتا !ماسا ىلع ترج ةوالتلا قسن ىفأرفا ةروس نم سا تابالا بقع تعقو ىتلا ى هل

 ناسنالاب قلعت: اجآ ىلإ !prin بهذ دقو « نيرسفملا دنع روبشملا وه اذهر لج ىبأ ةصق ىف تازن ااو دمي

 الك ریدقتا ناكف لک انه ناسنالا ديعأ دقو , ىلوآلا نيغ یبف ةفرعم تديعأ اذإ ةفرملا نال ليق روكذملا

 نيوعت ةا ثيدح ىف عمي ملف « رشبآ ه انه اهلوق امأو « يفطيا ناسنالا نا هلعو هقلخ وه هللا نا ناسن الا لمبال



 ۳:۹ 1۹۸۲ ثيدحلا

 هل تا اقن مانلا ف ىأر اب ة«دخ ىلع سق مب هنأ السرم ةرسیم ىبأ قيرط نم قبولا لنالد ىف عقوو « هب رشبملا
 ريخ هللاو اذه نا رثبأ هل تلاقف هتداعإ و نطولا قش نم هل عقر اع أهرغأ مث « اریخ الا كب عنصإ نا هللا ناف رثبأ

 هلسرأ ىلد ناب ىل ناعتسا لو رپ هناف مامملا یف تبار تنك ىذلا كدرارآ اهل لاقف ةصفلا ركذف ليربج هل ناعتسا 5

 « قح هناف نا نم كءاج یذلا لیفاف « أريخ الا كب هلا لمفبال هقارف « رشي : تلاقف « هب ءاج اب اهربخاو « لا

 هلوق ۰ گر هلا لرسر مآ نييمدألا لرا مآ ىف درو ام حرضأ اذه : عاق . اقح هللا لوسر كناف رشبأو

 ) اهيبأ وخأ ةد مع نا رهو ( هلوق ٠ نونو ةلدرك « كن رم ال » ىو شك ]ا داور ق ( |دبأ هلل كب رخ ال )

 هیجوت ر «اهیآ یخآ ه رک اعنا اور ىف عنو اذ کو ارور رک ذب نأ هقح ناکف مءأل ةفص وخأو انه عقواذك

 لبق يأ ( ةيلماجلا ىف ) لوق ٠ ةينارصنلا نرد ف لحد یآ ( رهت ) هلو . فرد ادتبم رخ هزا عفرلا ةاور

 وأ ) هلوق ٠ ةريثك ةلثما هلو مالالا ىف هنع ىكححملا لوغد لبفام ام دار و ةيلهاجلا قلطت دقو « ةيدمحلا ةثءبلا

 ىلع نطولا ةقرا_غم ةدش هسنم ذخؤي : ليهسلا لاق « ريسفتلا ىف همامتو باتکلا لوأ ىف هطبض مدقت ٩۰ مث یجرخ

 تكرم جارخالا هل ركذ الف كل جاعزا هنم رپظب لف هنورذکیو هترذؤي م ةقرو لوق حم يب هناف سفناا

 حم مايفتسالا فلأ دعب راولا لاعدإ كلذ ديؤيو لان ؟« مث ىجرخع وأ  لاقف هفلإو نطولا بحل كلذل هسفن

 نطولا نأ كلذ دكؤيو . عجفتلا وأ راکنالا ليس ىلع مارفتسالا نأب رمشأف هنع لاؤسلاب جارخالا صاصتخا

 نوي نأ لمت و . اصخام یا . مالعا هاد لیعاوسا درع نم ءابالا ةدلب و هنر رارجو هبا مرح هيلا راثما

 نمو ةيلهاجلا سائدأو كرشلا رضو ند هب مذاقناو هللاب هموق نام نم هلمأ ام تاوف ةيشخ ةبج نم ناك هجاعزنا

 لجد تأي مل) هلوق ٠ امم نيرمألا نم جعزلا نوکی نأ لمتحيو ؛ مهلا هلاسرا نم دارلا هل متياو ةرخ الا باذع

 كالا زەم اب ( ادزو» ارضا ) هلوق . نيفابلل اذکو « هب تشجام لثم » ينيمشكملا ةياور ىف ( هب تثچ اب طق

 ادزو٠ باوصا : زارقلا لاقو «ةوقلا وهو رزآلا نم هلصأو ةيوقتلا ىأ ريزأتلا نم ءار اهدمب ىازلا ديدشتو

 ارزوم ارصن لوقتف فلالا فذح زوو ؛ كلملا ءارزو ذخأ هئمو , هتنراع اذا ةرزاوم هترزاو نم زمه ريغب

 هذه ةدم ىف لوقآ مدقت ( ىحولا رتفو ( هلوق . هثرزاو لرفت ةماعلاو هتن واع انالف ترزآ ىرهوجلا لوق هيله درو

 ىلغ رمعم ةدايز نم هدعب امو اذه , انغلب اجف رشي ىنلا نزح ىتح ةرف » انه هلوقو , باتكلا لر ىف ةرتفلا
 قاسف هعج ىف یدیلا كلذ لع یرج دقو « ليقع ةياور ىف لخاد هنأ موب فلؤملا عينصو . سو و ليقع ةياور

 هنع دازو « انرکذ ثیح ىلا بارش نا نع درفلا ليقع ثيدح یہا : لاق مث « ىحولا رثثو» هلوق ىلا ثيدحلا

 ىذلاو « هرخآ ىلا هناسف « نرح ىت> ةربف ىحولا رو و لاتف ىرهزلا ند رم« نرتةملا هئيدح ىف ىراخيلا

 ةعرز یا قا رط نم هچرختسم ىف ميم وبأ ليقع قيرط جرخأ دقق ء ريمه ةياررب ةصاخ ةدارزلا هذه نأ ىدنع

 نا نيب و رمعم ةياورب انه ان ورقم هجرخأو « اهتودب باتکاا لوأ ىف هبف ىراخبلا خيش ريكب ن یح نم ىزارلا

 عن وبأو مريغو لبعاعالاو لسمو دجاهچرخا و « رمعم ةياور ىف ةدايزلا نأ لیعاعالا حرص كلذ كو رمعمل ظفالا
 ةلمج ىف نأ مالکلا ینهمو , یرهزلا وه انغلب اف لثاقلا نإ مل ء امن ودب ثيللا نع ثرالا باما نم عج قررط نم أضإ |

 اذه : ىنامركلا لاقو ؛ الوصوم سيل و یرهزلا تاغالب نم وهو ةصقلا هذه ىف ۲و هللا لوسر رخ نم انءلال صو ام

 نع ريثك نإ لمع قبرط نم رب. فلا یف ةب و د ص نا ع حقوو ۰ روك ذملا دانهمالاب هل نوکب نأ لمت و رهاظا وه
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 لعاجر دم هاکر امف ءهرخآ ىلإ « هنم ادغ انو د اهم لب ىنلا نر ةرتف و هظفل و ء انغلب ايف » هلوق طاقساب رمعم

 كس دا < یحولا ةرب هيلع یما اط اذاف و مف هلوأ « دما وه لوالاو « ةشأاع نع ةورع نعو یرهزلا اور

 هجرخآ ام هض رامپ نكما و ىحولا ءدب ل رآ ىف هام اک انصار نیتذس تناكمرتهلا ةدم نأ ىف یشلآ لس م ححصي نم هب

 ی ریال یحولا ءیجب دعب اما ككم د هلوقو « یرهزلا هرکذ ىذلا غالبا اذه وحنب سابع نا ثیدح نه دعس نبأ

 ًادماع كلذك وه انيبف هسفن قاي نأ ديرب یرغآ ءارح ىلاو ةرم ريبث ىلا ودغی داکیت اديدش انزح نرخ ليربج

 لوقي اهب رثم ضرألا و ءامساا نيب یسرک ىلع لیریج اذاف هسأر عفر مث امزف ففوف اتوص عمس ذا لابا كلا ضعيل

 دافتسيف « ىحولا عب اتت مث « هشاج طربناو هنيع هللا رفأ دقو فرصناف « ليربج انأو اقح هللا لور تنأ دمع اي

 ىف مدقق دقو ؛ ءا هقاو ةرتفا ةذم ليلقتو یرهزلا ةياور ىف تم ىنلا لابجلا ضب ةيمست ةياررلا هذه نم

 لمآ دقو ةنلك اس ةزمهو مب ( هدثأج كلذل نکسیف ) هلوق . ىحولا ةرتفب یتا تب ءىش يحضاار ةدوس ريسفت

 ةلءم٠ نيءب (ادع) هلو . ىظفا همك ات هسفن رقتو» هلوقن اذه ىلعف سفنلا شأجلا لباخا لو ةمجعم نیش اهدمب و

 هانیور نيتلا نیا لاق ( لبج ةردذب ) هلوق ۰ ةردغ بامذلا نم اممجعآ نم مهتمو « ةعرسب بامدلا رهو وهلا نم

 . لمجأ اذکو ليج ىلعأ وهو « هثيلثت كح لب : تلق ۰ ريغ ال رسكلاب ةغللا بتک ىف وهز تو هلوأ راكب

 ىف دار ( كلذ لثم هل لافف ) هلوق ۰ روپظلا ىنمع وهو هل ادب و ینویمشکلا ةياور ق ( ليج هل یدبت ) هلق

 زوج فيك لاق زيثدحملا ىلع نيزعاطلا ضرب هوم : ىلوءامسالا لاق « عيا تو ىحولا نشك ىتح م ريثك نب دم باور

 ىلع هسفن اونم قليل لبج ةورذب ىفوي ىتحو « هاشخام ةد و شرو ةقرو ىلا عجرب یتح هنوبن ىف باندي نآ ینل

 باترا نم لع ركع فیک-ف هبر نم هيلع لزانلا ةنياعم عم باترب نأ زاب ناو : لاق ؟ رمعم ةباو د  ءاجام

 نأ قالا ىلا هلاصیاب یضن اذا لیلا مالا نأب ترج هللا ةداع نأ باوجااو : لاق ؟ ةن أملا مدع عم هب هءاج اعف

 كلا هن+ الف « كلذ نم ديعتااو ةولخلا ةبحم و ةفداصا ايؤرلا نم ےب ینا هاريام ناک ٠ سوسأو حيشرت همدقب

 نال , لاملا كلت ىف لءأتلا نم نكمتي ملو كلذ هلاهو هنم ىرشبلا همبط رفنف فولأملاو ةداءاا فلاح ىمأ ةتذب هن

 هيلأو هيد جردن اذا ىتح هن هعبط رفنیو هفلأي مل اه عرج نأ بجعتی الف « اراک ةيرشبلا عابط لیرتال ةوونلا

 هقالخأ نم هتفرع اج هتیش هيلع تن وف هل عقو اه اهلعأن هل اهسينأن فلآ ىتلا هلهأ ىلا عجر كلذلف : هيلع رمتسا

 بتتکلا هتءارقز هاةرعمو هقدصإ افرع ةقرو ىلا هب اهريسع رابظتسالا تداراف « ةئسحلا هتقبرطو ةم ركاا

 نركو هيف جردتيل ىخولا ةرتف ة تا شتاب تاند نم ناك مع هب فرعا و قلاب نقيأ «مالک حس الف «ةبدقلا

 نأ قفشاف : هداسبع ىلا ثوعيمو هقا نم لوسر كزآ د« هللا .رع بطوخ نكي لذا هروتف هيلع قشف « هيلع ٠

 درام لقل ید رمصاو ةوبناا ءايعأ لهتحا ىلع جرات ىتح ؛ كلذل نزال هءامةة-ا درب مل مث هب *یدب سا كلذ نوکب

 لج ر لام اهتياج ىلع لاحلا قنحتب لو بطوخ ام لوأ ىف هل عقوام لاثءو : لاق . حتف اب ه مآ نم هل هللا مق هياع

 حس ول اذكو « أرقي هنأ قةت تایالا نم اهدمب ام اراصو اذا ىتح أرقي هنأ ققحتب ملف « هق دحلا و لوقي رخآ عم

 نأ ىلا راثأ مث . اصخام یبتنا « اهماقمو اہاع و لوقي یتح ارعش دقني هنأ ققحتی مل « رايدلا تلخ و لوقي الثاق

 یغصی و هلوقل عمتسپ نمو هتناطب ىف هربخ راشتنا ىف اه نركي نأ ةصقلا هذه ىف هل قفتا ام لب هركذ ىف کا

 س وءر نم هسفأ ءأقاإ هتدارإ امأو : لاق هلع يلع اوونيل هلاو-أ ىف هاوس نم ةئيايم موتف رعم ىف اش رطو ؛ هيلا



 چ

 مدا 1۹۸۲-1۹۸۳ تيدحلا

 ةنيابم نم امي مايقلا نم هل لصح ام افوشو « ةوبنلا ءايعأ نم هلح ام لمحت نع ةترق فمذلف ءینام دعب لایجلا
 ةمفن كالمإ ىلا یضنآ ولو هنع هلاوز هيف نوكإ ا لجاعلا ىف هلاني مغ نم ةحارلا لج 0 بلطي اک « اميج قالا
 ةدارالا امآ : تلف . هسفن ترقتساو رص ةدومحلا يقملا نم كلذ هريص هيأ ايف رک فن اذإ ىتح ؛ ال جاع

 ةدارالا امآ و «ةقرو هب هرشب ىدلا مالا نم هنافام ىلع انزح تناك اما را جرد ف ىلوألا ةدابزلا ىف ةروكذملا
 « لبق ىذلا ىنم؟ ةنأ ىل ربظي ىذلاو « هلاقام لدتحیف اقح هللا لوسر كنإ هل لاتو ليريج هل ىدبت نأ دعب ةيناثلا

 نم ىربطلا هجرخأ ام ذى ور نآ نكميو « ليربج ءى ج ءادتبا ىف كلذ لبق عقوف لیعاعمالا ء رکذ ىذلا ینمذا انو

 لاق اة هللا لوسر تنأ دحم اب ىل لاقف » هيفو بابل ثيدح وحن ركذف بارش نبا نع دشار نب ناما قيرط

 سمشلا ءوض حابصالا قا اف : سابع نا لاقد ) هلوق . هولع نم ىأ « ليج قااح نم ىمفن حرطأ نأ تممه دقلف

 نء ىذورملا دز ىبآلو ىفدنلل اکو ىنيهشكلاو ىلهةسملا نع رذ 3 اذه تبث ( لإللاب رمقلا هو و رامنااب

 حابصالاب ىئعي ) حابصالا قلا 3 لوق ىف سابع نا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىررطلا هلصرو « ىو رفلا

 حابصالا ساء نبا رسف امنا : لاقف ىراخبلا ىلع اذه موهضعب بقعت و « ليألاب رمقلا ءوضر راه اب سمشلا ءوض

 ناكف » ةشلاع ثيدح ىف عقوام لجأ نم ثيدحلا اذه بقع هركذ اما ىراخبلا نأل انه دارلا وه « لاف م ظفلو

 مهسفن ىف دهاجم لوق ريسفتلا رخآ ىف مدقت دقو « هجو یراخبلا دارالن « حیصلا قاف له تءاج الا ايؤر ىربال

 ةءاضا لاو ) حابصالا قااف 0 هل وق ىف هند انه یربطا جرخأو؛ حبصا قلا نإ ) قافلا بو ذرعأ لق ) ها وق

 : كادبذملا قي رط نم ىربطلا جرخأ دقو . كلذ لعاف مما قلافلاو , هتءاضإ حبصلا قافب دارااف اذه ىلعو . حیصا
 ؛ ضعب نم هضعب هاب! بغارلا ءديقو « ءیثلا قش قافلا : ةفللا لمأ ضءإ لاقو ؛ رانا روا رونا قلاخ حایصالا

 قلاف 2 ىلاعت هلوق ىف ليق دقو ؛ دحاو ین: قافو قاخو رطف ن أ ءارغلا لغو ؛ قافناف رحیا یوم قاف هئمو

 حابصالاو , بغارلا دي" ىلع درب اذهو < ةاولا فو ةطنحلا نم ةبحلا ىف یذلا قد هب دارملا نا ( یرنلاو بلا

 : سبقا وا لاق ؛ حیصلا هب ىح حبصلا ىف لخد اذ] حبصأ ردصم لصألا ىف

 لثمأب كيف حابصإلا امو حبصإ یا الأ لبواملا لر امأ الا

 نيملاصلا اور بساپ - ۲
 نینمآ هللا ءاش لا مارا دجسلا “ناغرا « قلا اولا هلوسر لا قدم دقل ) یلاعت هلوفو

 4 ابیرف احم كلذ ن رد نم لمل ءاوملت ملام 0 نوفاال رص و مکس ور نیل

 ی سنآ نع E نأ ن ۳ دبع نب قاحسإ ن e كلام نع ۳ 1 ل 4 : م بس ۸۳

 «وبلا نم ءزج نيمبرأو ةتس نمد زج اصلا ر لر رم ”ةنسسلا بولا : لاق ب هلا لوسر نأ رئالام
 ىف هنرط - ۱٩۹۸۳ ثبدا ]

 عج هنأكو ءملاصاا لجرلا اهارب , بابلا ثيدح ىف هاوقل لعاملل هيف ةناضالا ( نیم اصلا ايؤد باب ) هلوق
 مارا دجسلا ناخدنا ق* اب ایزرلا هل وسر هللا قدص دقل : ىلاعت هلوقو ) هلوق . سنجاا لجرلاب دارملا نأ ىلا ةراش]

 ديح ن دبعو يأ, رفلا جرخأو ادراك الا ةعرك ةاور ىف قاس ( ابيرف انف  هلوق ىلا  نينمأ هللا ءاش نإ

 ىرابلا سن ۰ ۱۲ ج ۱م



 رييعتلا بانک - ۱ ۳۹

 6 لعد نأ ةيديدحلاب رهو را ین یرآ ه لا ةيآلا هذه ریس47 ىف دها# نع حی ىنأ نبا قيرط نم ىربطلاو

 كلذ نود نم لء+ل هلوقو « تلف ؟ كابر نبأ : هب امعأ لاق ةيبيدحلاب ىدحلا رغ الف لاق « نیفلحم هباصأو وه

 . ربي حتف حقفلاب دارااو رحالا كلذ هل وب داراا ىأ ريمخ ارحتفف اومچرا ةييد اب رحل : لاق( اب رف احتف

 نع فیهط دنسب ریس لا ىف هی درم نبا ج رخآ دقو .ةلوقملا ةنسلا ىف هابور قردصت ناكف كاذ دعب رمتعا مث : لاق

 هللا ءاش نا د هل وف ىنمم ىف فاتخاو « ءاضقلا ةرمع ىف للي هللا لوسر ايؤر ليرأت : لاق ةالا هذه ىف نمايع نبا

 , همانم ىف جلي ىنلل ليق امل ةباكس یه ليقو « ىلاعآ هللا ةیدع الا ءىش مقیال هنأ ىلإ ةراشا ىه : ليقف ةالا ىف

 الإ ًادغ كلذ لعاف ىلإ ءىثا نوقت الو) ىلاعت «ا وقک البقتسم اًديش لعفي نأ دارأ نا ماءتلا لیبس ىلع یه لوقو

 هلوق ۰ لتق وأ كلذ لبق تام نم مهتم نآل ؛ نيبطاغلا مومع نم ءانثتسالا لیبس ىلع ىه ليقو ( هلا ءادپ نأ

 « تماصلا نب ةداب نع سنأ نع و رخآ هجو نم باي دعب ینایس ( لاق ےب هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع )

 بورد ها وقک ةياورلا هه ريغ ىف قاطأ ام ديقي اذه ( حلاصلا لجرلا نم ها ايؤرلا ( هلوق , كانه هن اب ىنأبو

 وهو «ةحلاصلا ايؤرلا » ديعس ىبأ ثيدح ىف عقوو خاص اثار نأب الو ةئسح امتوكب اهديقب لو «ءرج نمؤألا

 ردان هننکل و ثاغضالا یرب دق حلاصلاف الإ و ؛ نيحلاصلا اؤر بلاغ دارملا : بابا لاق ء انه ةنسلاب دارملا ريسفت

 اذه ىلع سانلاف : لق « مهيلع ناطيشلا طاسن ةبلغل ردان اف قدصلا ناف مهسكع فال « مهنم ناطیشلا نکس« ةلقل

 مايؤر 3 بلغالاو نرحل اصاو < ريبع' ىلا جامي ام امف عقي دقو قدص ابك ماورو ءايبنآلا : تاجرد ثالث

 : ماسقأ ةثالث ىلع یهو تافضالاو قدماا مایّور ىف عقي مادع نمو « ريبم' ىلا جات ال ام امف حق دقو قدصلا

 رافکو « قدضأا امن لقبر ثاؤضالا ممایژر ىلع بااغاو ةةسفو « م ىف لاجلا ءاوتسا بااغااف نوزوتسم

 نه لم هجرخأ « اثیدح موةدصأ اؤر ميقدصأو د اب هلوت كلذ ىلا ريشي و ادج قدصلا هايؤر ىف ردنیو

 ةقداصاا ورا تعقو دقو . ىلاعت هللا ءاش نا « ماناا ىف ديقلا باب » ىف هيلا ةراشالا ىتأتسو « ةرب ره ىلأ ثيدح

 وبأ ىضاقأا لاقو . كلذ ريغو اهبكسلم ابرو مالسلا هيلع فسوي عم نجسلا یحاص اب ور ىف اك راف کلا ضعي نم

 : لاق « ابءاظتناو اهتءاقتسا امحالص ىنعمو ؛ ةوبنلا ءازجأ ىلا بسنت ىنلا ىه اصلا نمزلا ايؤر : ىبرءاا نب ركب

 . الصأ نمت الف رفاكلا اؤر امآو , ءارجالا ىضقأ نم دمآ لءقو « ةو ءارجأ ىف دمث ال قافلا اور نأ ىدنعو

 وهو ءايبنآلا + مركأ ۶ عونب مرک أف ءایبن لا لاح هلاح بساني ىذما وه اما قداصلا سما : یطرقاا لاقو

 بوذكلا قدصإ دق اک كاذن انایحا مايؤر تقدص ولو ءالف طلخلاو قسافلاو رفاکلا امأو « بيغلا ىلع عالطالا

 بلاغلل ركذ « لجرلا نه » هلوقو . مجنااو نداك.اكةوبنلا ءازجأ نم هرخ نوكي بيغ نع ثدح نم لک سيلو

 اذنك ( ةوبذلا نم !ءزج نيءبرأو ةتس نم ء زج ) هلوق . بلا دبع نيل هلاق كلذک ةحلاصلا ةأر ا ناف هل مورفم الف

 نم بوآ قرط نم هچرخآ « نیم.رآ و ةمخ نم هزج » ةر ره نآ ثر دح نم سلو تبداحاا رثكأ ىف عنو

 نم اضيأ لم دند عقوو « ةداجلاك قنس» ظفلب دم نع فوع قيرط نم فنصلا تأ سو « هنع نی ریس نب دم

 ىلار بطلا هجرخأو « افوفوم دوعسم نا نع ةبيش یا نبا هجرخأ اذكو ءا زج نيهيس نم ءزج د رع نبأ ثبدح

 نآ نب هچرخآ و « فيعض اهدار ۾ نیمو ةس نم ءزج » ۶ رخآ جو نم هلو « اعرفم هنع رخآ هجو نم



 ثيدحلا 4٩4۸۳ ۳۳

 هجرخأ نکا « اعوفم دحأ هجرغأو كاذک افوقوم ةرره ىبأ نع اص ىلأ نع نيص> ةاور نم ًاضيأ ةبيش

 دمحأ دنعو « نيا هدنسو اعرف ربع نا ثيدح لثم هچام نالو « ةدااک اص یآ نع شعالا ةياور نم مم

 سرد تبا نع راتختا نب زيزملا دبع قيرط نم ربا ديع نبا جرغأو « د.ج هدنسر هلثع سابع نبا نع راذلاو

 مسا هلثمو , ابي رق ىراخبلل ىفأيسو « ةداجااک هچوا اذه نم ظرفحاو « نير شعو ةت نم ءزج و امرفم سنا

 ناماس نم جرعالا ق رط نم « را الا بی ذمد ىف یراملاو لعب وبأو دجأ جرخأو « تباژ نع ةيعش ةياور نم

 « نيسمخ نم زج د لاقف سابع نبال هنرک ذف : ناملس لاق « ةداجلاك ةريره ىبأ نم مظع نرو ةلءرع بيرع نر

 ب هلا لوسد موس لوقب باطلا دبع نب شارعلا تمم یناف : سابع نا لاقف ةريره اب! ىم نإ هل تاقذ

 ليقملا نزر ىبأ ثبدح نم یراعلاو یذمرالو « ةوبذلا نم اءزج نیس نم ءزج نمواا نم )اما ايؤرلا لوقي

 سايع نبا نع رخآ هجو نم ىربطأا هجرخأ و داجااک رخآ هج و نم ىذمرلا چاو نیم رآ نم ءزجو

 باب دعب ىتأيس اک ةداجلاکةدایع نم ظوفا و «نيءب رأ و ةءبوأ نم ءزج » ةدابع ثيدح نه ی رطالو :نيعبرأ و

 «مهفملادف ىطرقلا هركذر «نيعب رأو ةعس نم ءزج » صاملا نب ورم ن هللا دبع كيد» نم دحاو ىربطلا جرخاو

 نم اهرثكأو نرشعر ةتس نم هزج الآ هجرأ ةرثع ىلع تاياورلا هذه نع ام «نيسلا مد ۰ ةمءم» ظفاب

 نيءب رأو ةعسلو نيءبرأو ةعيسو نیمبرآ و ةتسو نیءبرآ ر ةمسخ و نيد راو ةءبرأو نیمب رأ كلذ نيب و نيءءدسو ةتس

 « نيرشعر ةمبرأ ةدا,ء ةياور فو ىووذلا حرش ىف عقوو « نيمجسلا هيليو لوألا اًةاطم ارعآ « نيهيسو نیس و

 هذه رع نا ةياور بسن ممضعب نأ الإ امبجرخأ نم فرعأ ال ناتي !ورلا ناناهو نيرشعر ةتس رمع نا ةءاورؤو

 نينثا ةياور ىف دازو مدق#تام ضع رکذف ةفاتغ ظافلأب درو هلأ ةرج یا نا مالك ىف عقوو ؛ ىربطلا جرحت

 رشع ةس اذه ىلع تفلرف نب رثعو 2. ىرخأ ىفو و رشعو ةمج- یرخآ ىفو نيب رأر نيثثا یرغآ ینو نیمیسو

 نإ باوجلا ىف ليقف ۰ مب ىنلا ترمب تمطقنا ةوبنلا نأ عم ةوبنلا نم اءزج ايؤرلا نوک لكتسا قر . اظفا

 ءازجأ نم ءزج ىبف ىنلا دیس نم تمقو ناو ةقيقح ةوبنلا ءازجأ نم ءزج ىف يب ىنلا نم ایقرلا تعقو

 «ةومنلا نم قاب ءزج امال ةوبذا ةقفاوم ىلع ءى ج ايؤرلا نإ هانعم ليق یاط# | لاقو . زاجلا ليبص ىلع ةوهنلا

 هنأ را دبع نبا هاكح اف كلام لوقب بةت و « قاب !ملعف تءامةنا نا ر ةوبنلا نآل ةوبنلا ملع نم ءزج امن ىفءملا لةو

 بارجلاو . ةوبنلاب بعلي الف ةوينلا نم ءزج ايؤرلا : لاق مث ؟ بعلي ةوبلابأ لاقف ؟ دحأ لک ايؤرلا ربعيأ : لمس
 اف مک نأ ىغبذيال بيذلا ضعب ىلع عالطالا ةرج نم ةوبنلا تهشآ |! اهنأ دارآ انا ةيقاب ةوبن انآ درب م هنا

 « ءزج فلأ نم ا.زج تناك ولو مظءتسي امم ةوبنلا ءازجا نم اءزج ايؤرلا نوک: لاطب نا لاقو . لء يغب

 هللا نم قداص ربخ ا ۇرا نأ ىنءملاف اذه ىلعف . ةغل مالعإلا وهو ءابنإلا نمذ وخ أم ةوبالا ظنا نإ لاقي نأ نكميف

 لاقو ء ربا قده ىف ةوبذلا ايؤرلا تماشف بذكسلا هملع زوال هللا نم قداص أن ةوبنلا ىنمم نأ اي هيف بذكال

 راف ریدبت وأ راذنإ كاذ عبق ناك ناو ريغ ال بيغلاب ربا ثيدحلا اذه ىف ةوبنلاب داري نأ لمتح : ىرراملا

 1 ناو ماکع الا نیم و عرشا ررقب يا ثعبب نآ حصإ هنال هناذل دوصق» ريغ وهو « ةوبنلا تارع دحآ بغل اب

 نوکب ال ىذلا نم پیغل اب لاو ۰ امم دوصقنلا الطیم الو هئوبا ىف اج داق كلذ نوكي الو بمغ, هر لوط ىف ربي

 هيلع ال ام ةوبنل ی اقح نم لم هن ال هيد هيلع هللا حاط! اه روف :دملا صرس۶ اأو ءاةءالإ حقي الو اتدص الإ



 ريبعتلا باك - ۱ ۳€

 : ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاقو . هوقفحم ملو هوفشكسي مل مهنكسل ةعاج بارجلا اذهب بس دقو : لاق . هديغ
 ءازجأ نم ءزج ابؤرلا نأ نبي نأ ما ىلا هدا رأ ىذلا ردقلا الو < ىأ وأ كلم الا اهتةيقح ملعيال ةوبذلا ءا رجأ

 لاقو . ةوبثلا ةجرد ه2ف روع صتخيف ةيسنلا ليصفت امآو. ام هچ و نم بیغلا ىلع اعالطا امف نال لا ىف ةوبنلا

 دا راا لعیام 4:2 2 هدنع فقر ادح ماہ هللا لعچ دة « اليصفتر ةلمج “یش لک فر» نأ املا مزلب ال : یرزالا

 ةروپشاا ةياورلا ىلع مبضعب ماکت دقو . لیبقا اذه نم اذهو . الیصفتال ةلج هلعیام هنمو , الیصفت و ةلمج هب

 ماناا ىف هيدن ىلا یحوآ هللا نأ رکذ ملا لا ضعب نأ ىسقافسلا ديعس یآ نع لاطب نبا لقاف ةبسانم اذ ىدبأو
 نيمب رأو ةّمس نم ءزج مانملا ىف ىحولا نم اهتبسنو , هتايح ةدم ةيقب ةظقرلا ف كلذ دعب هيلا ىحوأ مث « رشأ ةّدس

 : نيمجو نم دسفي ليوأتلا اذه : لاطب نبا لاق « حيدصلا ىلع ةنس نير شعو اثالث ةوبنلا دعب شام ةنآل !ءزج

 !ءزج نيميسلا ثيدح قب هنأ یناثاو « هنوم لا 2 ىلا ةثعب دما ىتلا ةدملا ردق ىف فاتخا دق هنأ امهدحأ

 تاک :لاقف ةيسانملا هذه راكذإ ىلا فاطخلا هقبس فو . ةمفاولا دادعألا ةيقب هيلا فاضبو : تاق . ىئعم ريب

 ةنس نیرشهو اثالث ىحولا دعب ماقأ لب هنأ كلذو « قةحتب داکیال لوق ددملا اذه ليوأت ىف لوقي ملا لهأ ضعب
 : ىباطألا لاق ؛ ةوبزلا نم اءزج نيءيرأو ةناس نم ءزج ہا ةنس فصأ یهو ۳ ةس همانم ىف هلأ یحو ناکو

 هيأ عمسا لو , اريخ هاعدا ام توش نأ هلا نم ىلع بحبام لوأف ددعلاو باسحلا ةمسق همت اچو ناک ناو اذهو

 ةدملا هذه تناك شا و , ايش قلا نم ىنذيال نظااو نظلا ليدس ىلع هلاق هنأ. كلف . اريح كلذ ىف هيعدم ركذ الو رثأ
 ةدملا لوط . همانم ىف ارف هيلا ىحوب ناك ىلا تاقوآلا رثا اب قدايلف هيلا بهذام ىلع ةوبنلا ءازجأ نم ةب وسع

 یرخآ ةدم كلذ نم قفلتي ناف هک« لود ىفو دحأ ىف اب ورلاو « ردنلا ةلبلج ةريذک ثيداحأ ىف هنع كلذ تبث اک
 انیاع نخ ام لك سبل و« رركذملا هلوأت ام فءض ىلع كلذ لدف : لاق « اهركذ ىثلا ةمسقلا لاعیتف باسحلا ىف دازتو

 تص امريه- بجرب يمأ ىلإ امیل نم لصتال ااف راجلا ىرر مايصلا مايأو تامکرلا دادع أك هّتجح ا:مزليال هلع

 تمسلاو اصلا ىدملا و رخ ثيدح ىف هلوقک رهو ء | مهرؤلا انداقتعا بجوم ىف كلذ حدقي لو , اهدادعأ

 نيثام نأ هيف امن و » رذعتم ةوألا رصحو ددملا اذه لیصفت ناف « ةوبناا نم !ءزج نيرشعو ةس نم ءزچ حلاصلا

 ناکام او اب و لا سآ قق هب دارلا بای ثر دد , نهم كل ذك « ممد ءايبنالا یده ةلمج نم نيتفصخلا

 ةعامج لبق دقو : مهياع ىحولا اهب لزني ناكىتلا ءاہنلاو مهنأي ناک ینلا معلا ءازجأ نم ءزج انا و هيلع ءایین الا

 أ ومف رهشآ ةتس تناك ایژرلا نوک ىلع لیلدلا امآ « یاطلا هدررا ۶ اوباجأو ةروكذملا ةيسانلا ةع الا نم

 لوزتو لوألا عید ىف كاذو هريغو قحا نا هب مزج اک 2 هرم نم نيمب الا سار ىلع ناك ىحولا ءادتبا

 سيل همیلست زيدقت ىلع هلال رظن باوجلا اذه قو « رهشأ ةن ام يبو تاضدر ىف ناک ءارح راغب وهو هيلا لبرج

 قرفلت نم هب همزلآ ام امأو رمثأ ةتس ناک غلب ىنلل ايؤرلا نەز نأ تبث مل : یوونل لاق دقو « ابؤرلاب حيرصق هيف
 ريش ورف ةظقياا یحو نوضغ ىف هنم عقوام ایا عب انتم مانا یحو هارملا ناف ةدلا ىلا اخر یاراا تاقوآ

 «یحولا لوزن ىف هودم"عا ام ريظأ وهو  هتدع یتعب لذ ةظفماا یحو بناج ىف رومغ» ربف ةظةيلا یحو ىلا ةبسنل اپ

 ةلض و فئاطلاكالثم اهریغب عقو ولو ةرجهلا لة لزت 1 یکم اف امطق قدمو یکم ىلا لر تلا ميسقت ىلع ارقیطا دقو
 وهو : تاق . ٠© ىتح ةرمعلاو جلا رفسو تاورخلا ىف اك اهريغب وهو حقو ولو ةرج۵لا دعب لزن ام ىندملاو



 معو ۹4۸۳ ثيدحلا

 كاذب عَ ىنلا هيف ثدح ىذلا تقولا بسم عفو ةنأ دادعالا یالتخا نع بارجلا نکعو « لوبقم راذتعا
 را تبث نا نيرشدو ةمس نم ءزج ابقرلا نأب ثدح هيلا یحولا ءى دعب ةنس ةرشع ثالث لکا ال نوكي ناک
 مث نيعب راو ةعبرأب ثدح نرشءو نينئا لکا الو نيمبرأب ث دح نب رثع لكأ الو « ةرجغلا تقو كلذو كلذب

 نيمبرألا دعب تایژرا رم كلذ ادعام امأو « ةنارح رخآ ىف نيعبرأ و ةتسب ثدح مث نيعبرأ و ةسمخ اهدعب
 هذهو ؛ تبثپ ل كاذ ادع امو ةفلابلا نيمجسلا ةياورو رسکلا رجل نوكدت نأ لمتحي نيسؤلا ةءاورو فيعضطف
 كثيدحلا ىف لاق 2 هلآ یهو فاكتلا ةرهاظ نيهيسأل ةيسانم حورشلا ضمب ىف عقوو « ال ضرعت نم رأ : ةيسأءم
 ةدم ىف برض: ءامشأ ثالث هذمف ءاروت یا تاو میها را ةوعد و ىد ةراشب انآ » هريغو دجآ هجرخأ ىذلا
 رخآ لاكشإ ةيسانملا لصأ ىف توو : تاق . نيءيس خلبتف ايؤرلا لصأ ىلإ فاضت ةنس نورشعو ةثالث یهو هوب
 ام ةروص ىلع را رصق ىضتقن ةرركذملا ةيسانملاو « خاصلا نءؤألا ابۇر ميظعت ةدارا عر دملا نم ردایتلا نأ وهو
 ةدملا ند !ءزج نيعبرأ و ةتس نم أءزج مانملا ىف اويف انیبن ىلإ هللا ىح وأ ىتلا ةدملا تناك ىلق هن أك میپ انيبنل قفنا
 ءهعتلا ةدارإ دیژی و ؛ كاذك نرکت اص لکا ایژر لك نأ كلذ نم مزلب الو « ةظقيلا ىف امف هی هللا یحرآیتآ
 دع وبأ خیشاا ركنأ دقو « الصا يلب اذيبن ةوبنپ اصاخ سيل هناف تمسلاو ىدهلا ىف ىباطخلا هركذ ىذلا ثيدحلا
 اذه ىلد ةغالبلاو ةح اصاب دو ؤا مالك لمح نأ یغہنپ الو ةدئاف ریرک هيف سيل لاقف دوكذملا لی وأ ةرج ىبأ نبا
 . ءازجألا ددع ىف فالتخالا هيلع ركمي و « طة ةيسائم عون ايؤرلاو ةوبناا نيب لمح نأ دارأ هلئاق لعلو < ینا
 سخرس نب هللا درع ثيدح نم ىناربطلاو یذمرتا هجرخأ ىباطخلا هركذ ىذلا اصلا ىدهلا ثيدح : ( هيبنت )
 ىدبأ دقو ٠ یبتنا نیرشعو ةتس ن» ظفار « مبل مى ف ئطرقلا هركذ دقو ؛ اءزج ن رثءو ةمبرأ ظفاب نکا
 ةياور : لاقت ىرطلا مهل وأ ةعاج ابيب عج دقو« روك ذملا ددعلا ىف تاياورلا فالتخاپ ةيسانملا یاطاا ريغ
 كلذ نيب ام امأو اصلا قداصلا نمزااب ةصاخ نيعبرآلا ةياورو « لسم لك نم ةفداص ابژر لك ىف ةماع نیمیسلا
 ةتس نرم ام در و ام حصاف ةرثكو ةلق ددما ىف فالتخالا امأ : لاطب نا لاقو : نيئمؤملا لاوحأل ةيسنلايف
 ىأر نك ةرهاظ ةلچ : نيمسق منت ابورلا اندج و دقو < خويشلا كثي داحأ نم كلذ نيب امو نیءمس نمد نيءعبرأو
 ةروممو « اهريسف: ىف زهر الو امايوأت ىف بارغا ال مسقلا اذیف طلا ىف هلثم أرك یلم-اف ار ىطعي هنأ مانملا ىف
 , اهليوأت ىف طدفلا عوقو نم لسأو قدما ىلإ ب رقأ ايؤرأأ تناك ءازجالا تاف اذا هنآل نیمردالاو ةتسلا نم لوالار ني بسلا نم اذه نأ نكميف هيف لثءا برض دعرا قذاح الا هربمی ىتح هب موقي ال ممقلأ اذیف مارملا ةديعب
 لثم ىلع ةوبنا نأ هيف میضهب یدازو هوندحف ةعامج ىلع باوجا اذه تضرع دقو : لات . ترثک اذإ ام فال
 ةرمو ةفاك ريغب هيميف مالكب هملكيف ةرم ىحولا هيت أب ناك هنأ ربخأ دقف ؛ لیربچ نع عراشا اهافلت نيفصولا نبذه
 قلا ام نایب لع هللا هملط, مث قرعلا هنم ردح و ءاضحرلا هدأت یتح املاح هياء دنشب عءاوجو الج هيلا قلي

 ةوينلا نا : هلصاحام مج یا نب د وبأ خيشلا لار . كلذ نيب امو ىلا وه ددعلا ىف رشک الاو لجا وه ددملا ف لفالاف نخ وهام اهنمو لج وهام اهنم تالالدلاو « تالالد تامانملا نإ لرق : لاقف ىدزأمل هصخلو . اتم هيلع
 وهام اهتم یاراا كلذکو ؛ رخآ عضوم ىف انیرم هنوک عم لامج] هيف نركب ام اپذععب قو « ةحضاولا رومألاب تءاج

 ءازجا نم ءزج اهم هيلع جرمی ىذلا قلا نم فراما همهغي ىذلاذ ؛ جاتع ام اجهو ليوأت لا جانمال حرص



 رهبعتلا باتك - ۱ سد

 دروام لقآ ةربنلا ةجرد نيب و هن نوک نم مالعأف « همیف بدع ىرخأ لب و ةيم رثکب .رجلا كلذو , ة وبنلا

 هذه نوک نأ لمتحو : ضایع یضاقلا لاقو . كلذ نيبام امهادع نمو « ددعلا نم رثک الا ماندأو « ددملا نم

 نم باقا ف قاأ ام هنمو « كاا ةطماوب ءاجام هنمو  ةطساو الب هللا نم عمسام هنم ذا « یحولا قرط ىف ةئزجتلا

 یف هپ هاتأ ام هنمو ءفورعم ريغ وأ فورعم یدآ ةروص ىلع وأ هتدوص لع وهو كاا هب ءاجام هئمو « ماحلإلا

 اعو هيلع انغنو ام كلذ ريغ ىلا ء هعور ىف سدقلا حور هيقليام هنمو « سرجلا ةلصلص ىف هب هانآ ام هنو « موثلا

 یف الو : < ميفملا » ىف ىطرقلا لاق . روک ذلا ددملا ىلا تمنا تددع اذا تالاحلا كل: نوکسف « هيلع فا م

 ريفا لاوحأ یه امن هرکذ ىذلا شک او « ةوبنلا ءازجأ ىه امنا دادعالا كلت ناف « لها ةلاو فاكتلا نم هيفام

 غلبإ مل فاك تلا اذ_ه عم مث ی.آةروص ىلع وأ هتروص ىلع هين أي وأ ءةرعي ال وأ كلما فرعي هنوكسا ةوبنلا

 خيشأل هرصعع ىف تأرتف , یملاا هيلا هقبس یضاا هاح یذلاو : تلق . نيعبس نع الضف نبرذع رکذام ددع

 اوزب* امك میاثم سیل نع ام اوزيمتيل ام نودیوپ تابآ نوصتخم این الا نإ مث : هصنام هطخ ىوت وةلا نيدلا ءالع

 ديبأَدلا زح ىف وه امو « ةوبنلا ره میلعتلا زیح ىف وه أف : نيوجو نم صوصخلا مهل نوكسيف , هوتوأ ىذلا معلا

 اءرج نيمبرأو ةس نم اءرج 2 ام" ايؤرلا نوک ثايب عضوملا اذه ىف یمیلما دصق دقو : لات . ةوينلا ةجح وه
۲ 

 لا ددعا ىلا امامنآ یتح ابضهب ف فاك ءاي لل ةيلملا صئاصملا ن. اهوجو رکذف ةومدلا نم ۰

 هسفن ىف ءىش مع دج لب مالک الب مافالا اناث ء ةطساو ريغب هللا ميلك اهالعاف « هوجولا كلم نم ادحاو ايؤرلا

 ىف كلملا ثفن امعبار « هماکیف هاري كلم نال لع ىحولا اهل « لالدتسا وأ سه هيأ لصویام مدقت ريغ نم

 حالما لعأض مب عور ىف كلاا ثفني دقو : لاق , مهسأا نود بلا هب صام ىذلا یحولا و هو همور

 نوك-تف ءروك

 ناطيشلا ةسوسو كلذب هند لوزيف .ىثلا ند برهرتلاو ءیثآ ف بيغرلاو ودعلاب رفظلا ىف عامطالا ودنب نكل

 هل ضرعي الف هلع لاک | امسماخ ؛ ةوبنا صأا مخ نم هتاف ديعولاو دءولاو ماکح الا مع ینا ودب ال كأللا روح

 ابعباس . افرح الم ىمني الو ةرم نم اهظفحيف ةلب وا ةروسا حمس یتح هافف> ةوق اداس الصا ضراع هيف

 داكي یتح هرصب ءاکذ ارعسات : طابت الا نم بو رضا عقر یتح هعبأ ءاكذ انا , هدامتجا ىف املا ند هتمصد

 أمرشع ىدا هريغ هسا الام ضرالا ىهنأ نم عمسإ ىح هوس ءاكذ اهرشاع , ضرالا یهقآ نم "یا رصيب

 ثلاث ء ةليا نيثالث ةريسم ةلما ىف راس ىتح هدسچ ةبوق اهريثع یا ءفسوب صيق ف بوقعيل عقو ¥ همش ءاكذ

 ؛ ةاشلا ملک اهرش سماخ « سرا ة1 ماض لام ىف هل ىحولا .ىجم اهرشع عباد « ت'اوهسلا ىلا هجورع اهرشع

 ءاوع همارف] اهرشع عسات « رجلا قاطنإ اهرشد نم غذجلا قاط'إ اهرشء عباس « تامالا قاط اهريثد سداس

 : کا ىري الو توصلا عسي نأ نورشلاو ىدا ا ؛ ریمیا ءاغر همابفإ نورشلا « اقرر هل ضرفي نأ بئالا

 لمم اک هل ةممغاا ءارشآلا ليث“ نورشعاو ةا ألا ء نجلا ةدهاشم نم هنیکع نورشملاو ةي املا
 ةحيبص سدقملا تيب هل

 سباح ابدع م ةيبيدحملا ىف تكر ال ةقانلا ق لاق اک ةبفاملا هب لمي صأ ثودح نورشعلاو ةعبارلا  ءارسالا

 « آلا کل لوس دق و ورع نب لیس مءاج ال لات اک سا ل ماب هلالدتسا ترورشلاو ةماخلا ؛ «ليفلا

 رهت لوتسأل ةباحسلا هذه نا ء لاق ک ضرالا ىف می أ لع هب لدت سیف ايولع ایم رظني نأ نو رشعلاو ةسسداسلا

 تو نآ لبق تام نأ عفو سا لد عالطا نورشمأاو ٩:هاما هئارو ن» ۹2 ۇر نورمثءلاو ةمي اسلا 5-0 بەك یب



 سم ی ا ا ا ۳۷ ۹۸۳ ثيدحلا
 ىلع هب لدتسیام هل ریظب نأ نورشمااو ةعساتلا ء بنج وهو لق ناکو هلسفت کالا تيأر م ةلظنح ىف لات اک
 « ةسارغلا نوئالئلاو ةيداحلا , ایندلا ىف رانلاو ةئجلا ىلع هعالطا نوثالثلا . قدنلا موي كلذ ءاج اک لوقتسم حوتف
 نوثالثلاو ةثااثلا « تعجر مث ناكم ىلا ناكم نم امنرصغو ابقورعب تاقتا ىح ةرجشاا ةيعاوط ن وئالثلاو ةي الا
 ةسماخلا « ءىطغتال ثم ایژرلا ليوأت نوثالألاو ةعبارلا , ريغصلا ابفشخ ةرورض هل اهاوكشو ةءبظلا ة صق
 ةيادحلا نوئالثلاو ةسداسلا « لاق اک ءاجخل رثلا نم اقسو اذکو اذک ءىحي هنأ لخذلا ىلع وهو بطرلا قرزاا نوئالثلاو
 هبيكرتو لاما ةئيه ىلا ةرادحلا نوثالثلاو ةنماثلا  ايندلار ندا ةساعس ىلا ةيادغا نوثالثلاو ةءباسلا « ماکح الا ىلإ
 نومبرآلاو ةيداحلا ؛ تابرقلا هوجو ىلا ةيادملا نوعب رالا « بطلا عاون أب ندبلا لاصم ىلإ ةيادحلا نوثالثلاو ةع اتا
 ناکام ىلع عالطالا نوءبرآلاو هل , نوکیس ام ىلع عالطالا نرمب رالاو ةيناثلا . ةءفانلا تاعانصلا ىلإ ةيادحلا
 قرط مياعت ن ومب رالاو ةسماخلا « مهم آرخعو سانلا را رسآ ىلع فيقوتلا نوعبرالاو ةعبارلا « هلبق دحا هلقنی ملام
 ايف ةورنلا صاصخ تغلب دقف : لاق . ةرشاعلا ىف فاطاتاا قيرط ىلع عالطالا نرهب رالاو ةسداسلا .لالدةسالا
 ءزج اهنا ريغأ ىلا ةملاصلا ايؤرلل ابراقم نوكي نأ حلصي وهو الإ هجو اهنم سيل ًارجو نيعبرأو ةد للا همجم
 هریذا و الصا "یلم# ال ينال هزاکما ىنلا ريغا عقب دق ناک ناو اهنم ريثكلاو « ةربلا نم !هزج نيمب رأو ةتس نم
 ءارقفلا لخدي ثيدح ركذ ال « ءايحالا » نم ههزلاو رقفلا باتک ىف ىلازغلا لاقو . لعأ هللاو أطخلا هيف عمتي دق
 ريقفلا ناک_ف ءارتفلا تاچرد توام ىلع لدي اذهو : لاق ةنس نيمب رأب ةياود فو« ماع ةا ءاینغالا لبق ةنجلا

 نأ نظي الو « ةئا سخا ىلا نيءب رالا ةيسأ هذه نال دهازلا ريق ن٠ اءزچ نرشدو ةسمخ نم هزج لد صررطا
 لجرا نم ةلاصل ايؤرلا » هلوةكاذهو قلا ةقيقح الا قطنياللب قفتا ام فرك هناسل ىلع أزجتي كَ یا ریدفت
 كلم ةلع فرعي نأ هريغ ةوق ىف سیل نکل « قیقح ريدقت هناف ءةورنلا نم !ءزج نيب رأو ةتس نم ءزج حلاصلا
 امن صاوخلا نم عاونأب صتخ وهو « هریف هب قرافيو ینلا هب صتخم اع ةرابع ةوبنلا نال , نيمختب الإ ةيسنلا
 ة رڪ نم هدنه لب هريغ هملمب كال ةرخآلا رادلاو هتکشالمو هنافصو هللاب ةةلعتملا رومآلا قاقح فرعي هنأ
 اهب یا ةفصلاك تادامل ةقراخلا لامفآلا اهب هل متن ةفص هلو « هريغ دنع سيل ام قيقحتلاو نيفيلا ةدايزو تام ولعملا
 ریه, ۱م قرافي یا ةفصااک توکسالا ام دهاشر و ئاللا ام رضبب هفص هلو « ی رامتخالا تاكرملا هري مت

 کذلا ام قرافي ىتلا ةفصااك ظوفحلا حولاا ىف ام اهب علاطيو بیغاا ىف نوکیس ام كردي اب ةفص هلو , یعالا
 ىلا اممسقن نأ انك« ىيح ماسقأ ىلإ اهنم ةدحاو لك ماسقنا نکس ىنلا ةا تالاك تافص هذوف « ديالا
 ةحيحصلا ایقرا عقت تبع !ءزج نيعب رأو ةتس ىلإ اهمسقن نآاننکم اذكو "كا لاو نسخ لاو نیمبرآ
 هنظأو . اصخلم ىنا . ةقيقح لقب ینلا هدارآ ىذلا هنأ ال نیمختو نظ ىلا الإ عجرب ال نكسا اهتاج نم !هزج
 امل : ىزوجلا نبا لاتو . لعآ هقاو دارملا وه هركذ ىذلا نأ نيقي ىلع سيل هفاک-ت عم هلاف یمیل مالک لإ راشأ
 ءاي الا نم ةعامج نإ ليقو « ام نمؤملا ايؤر هيبشأ عقو دعب امف ابقيقحت ربظب ر ومآ ىلع اعالطا نمضتت ةوبنلا تناك
 نایب اذ ! ةظقيلا ف ىحولا ىلا اوقر مث مانلا ىف ىحولاب ”ىدتبا مرثكأو , طقن ماسالا ىف ایحو مهتوبأ تناك
 نأ یهو ىلوالا ةبسانلا ركذف ةعاج هيف ماکتف روكذاا ددعا صوصخ امآ و , ةوبنااب قداصلا مانلا هيس ةبسازم
 : لاق روکذلا ددملا ف ثفلتخا ثیداحالا نأ رکذ مع ۱ هيف ام مدقت دقو ربا ةنم تناك اجا ىلا مالا ىحو ةد م
 .ىربطلا اهركذ ىتلا ةيسانأا ركذ مث ؛ نودبس اهانداو نو. راو م اهالدأ ةفاتع نمواا ايؤر نركست اذه لمف
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 ءاج اکةوبا لاصخ نم ل مخ قداصلا مانلا نأ ثيدحلا اذه نم دارملا نركب نأ لمت : ۾ ملا » ىف ىطرقلا لاتو

 عو بم ةوبنلا ىأ « ةوبنلا نم اءزج نب رشعو ةتس نم ءزج تمسلا نحو داصنةالاو ةدؤتلا و رخ الا ثيدحلا ىف

 ءايشأ ةثالث نب رششملاو ةتسلا نم ءزج لك نوكي كلذ ىضتق» ىلعو « امم ءرج ةئالثا هذهو كلذ امازجا غلبم لام

 ةي ام اهداحآ ثيح نم ةوبنلا لاصخ ددع نأ ان) حصيف نیهبسو ةيناع ىلإ وتا نير شعو ةثس ىف هال اني رض اذاف

 لک یمس نآ حصار ؛ نيثالثو هم. را,-عالا افي ددعلا نرگف أءزج اهم نیا لک ىمعإ نأ حصارت لاق نومیسو

 رابتعا فالتخا بس ددعلا ىف تاياورلا فالتخا ن وكيف ءزج فصا و اءزج رشع ةءسن نوكستف !ءزج اهنه ةمب را

 ةيلا تنأمطأ الو ردضاا هب حرشني مل هنأ عم كلذ ىف ىل عقوام هبشآ اذهو لاق . بارطضا هنم مزلي الو « ءارجألا

 نيئالثلاو ةعسقلا فو رسكلا اهيف یفلآ نيعبسلا ةياورل ةبسذلاب نيميسلاو ةين املا ىف لوقي نأ هماعو : تلق ۰ سفنلا

 + كلذ ادع امو « فصلا ركذ نم هيف ال ريخآلا ددملا ىلإ جاتحت الو ؛ رسکلا رج نيمبرألا ةءاورل ةيسنلاب

 اهانعم ةوبنلا نأ وهو رخآ هجو ىل رهظ دقو : لاق مث , لاص#ا نء ردقب ام بس رعي هنأ ىلإ راشآ دق دادعالا

 بلقلا ىف ءاقااب امإ و كاا ةطساوب امإو ةملاكملاب امإ هيحوو هماکحا نم ءاشیام ىلع هقلغغ نم ءاشإ نم حاطب هللا نأ

 مولملاو فراعاا نم هعون لاک اغهب هصرخ نم الإ هب هللا صخال ةوبنلاب یمساا ینعلا اذه نکا « ةطساو يغب

 ىأ «داصتفالاو ةدؤالا م ثيدح ىف اک ةرين لاصحلا كلت ىلع قاطأ صئ ازا نع ههزت عم بادالاو لئاضفلاز

0 ىلاعت لاف ام امن نولط افیم كلذ عم ءاش الا و. ءابب لا لاصخ نم لاصخلا كل:
 ىلع نييبنلا ضءب اناضت دةلو 

 قدصلا ىف مهب یمآت نف , امانمو ةظقب مرفاصوآ مظعأ قدصااف كلذ عمو ( ضمب
 ٠ قدصا ىلد هايؤر نم لصح

 ةن ناك ربتءا اذإ ام ءايبن الا لاصخ لفأ ناكو « كلذك نيه اصلا نم م,ءابتأ ناک نيت وافتم مهتاءاقم ىف اوناكامل -

 لدو ؛تاياورلا ظافا] تفلتخا ام بع ةفاشخم بارم نيددعلا نيب و « نيءبس غابيام اهرثكأو اهزج نب رشدو

 ةربث نم اءزچ هايؤر تناك ءايبنالا نم ىف لاح بسانت ةر ىلع هتدصو هحالص یف ءايبنألا ريغ نم ناك نف اذه

 عفدتي اذميو : لاق « هاااصفاء ىلع ةو اهتم نيةداصلا تاماه ءازجأ ةف تناك ةنوافتم ملاک تناک الو « ىزلا كلذ

 دئاوفا نم هرجو اهل ةوبنلا نأ هصخلم رخآ اجو ةرج ىبأ نب دحم ربا خیشاا ركذو . هللا ءاش نا پا رطضالا

 اموك قالا ةبسن ايؤرلاو ةربلا نيب سيلو < ملعب الام اهنمر ملهي ام اهم « امومعو اصوصخ ةيورخآلاو ةي ویندلا

 مالدا نم امي سنف  ءاشال تاجرد ىلإ ةمجار دادعالا كلت بس ايؤرلا مال ةمنلاب ةوبنلا ماقم ن کیف اقم

 ددعلا نم دروام لقأ نياسرلا ريغ ءاین لا ىلإ امنبسن و ؛ ددعلا نم درو ام رثكأ ةلاسرلا ةربنلا ىلا هل مض نموهو

 ىنهم نأ حورشا ضعب ىف تيأرو . هنيعب ىف ةوبنب اهديقي لو ةوبنلا ربخاا ىف ىتاطأ مث نمو « كلذ نيب امو

 رأ مل تابسانم ةدع هذبف ,اءزج نيهبرأو ةت نم ء زج هريغ نع هب نیم و ین لص اع امش مانلل نأ ثيدحلا

 نء اءزج ماهإلا نوک لد رابخألا نم *یش ىف فأ مود لعو ملا ام ىلع دما هللف « دحاو عضوم ىف اهعمج نم

 ىلا ىأر نه باب و ىف هركذأ اک هنع "یا ضرعت ةرج ىبأ نبا نأ الإ « ىحولا عاونأ نم هنآ عم ةوبنلا ءازجا

 لا هللا ءاش نا ۾ 2

 هللا نم اولا ببساب - م
Sa: A4لاق هل 1 تماس لاق كوع نا وه یخ اح و اح "سنوب ی هرجا اشم  
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 « ناطيششلا نم لاو فا نم ةقداصا ايؤرلا : لاق ملز یبلا نع ةداتق ابأ تم و
 ىبأ نعد باب نب هللا ربع نع داملا نا ین دح وا اد تفس وا نب نا "لبد اشم س ۸۵

 اهماع هللا دمديلف « لا نم یه ااف ابغا اؤر < دحآ یار اذإ : لوقي إب يللا مع هنأ یرذلتا دوس
 دحأل اه کذب الو اهعرش نم ”ذمتسيلف ناطيشلا "نم یه امف هرکی ام كلذ ريغ ىأر اذإو ءاهب "ثادسیاو
 6 ا ال ااف

 الام ىلإ ةمسنلاب وف هطاصل اب ثيدحلا ف تديق ناو ءأةلطد ىأ ( هللا نم ابژرا ) نيونتلاب ( باب ) هلوق
 لبق نم ريدقتااو قالا ىلا ةبسنلاب لكل نأ عم « ةيزاهم ةيسل هيلا تيسنف لخد هيف هلام امأو : هيف ناطیمال لوخد
 هلرق رهاظو « هنيب أس اک هقرط ضءب ىف دروام ىلإ راشآ نوکر نأ لةحو « فب رشنلل هللا ىلإ ابژرآ ةفاضإ و ؛ هللا
 ءا ور اهل لاقيال ناطیشاا فاضت ىتلاو لح اهل لاقيال هللا ىلإ فاضت یتا نأ « ناطیشلا نم او هللا نم ايؤرلا »
 ءايؤر لک ىلع قاطأن « ثالث اب قلا و رخآ ثيدج ىف ءاج دقو . اب ژر ىمسي لكلاف الاو « یعرش فرمت رهو
 دنسا ىف ریهزو , ةدانق ییآ ثيدح لوألا ثيدحلا : نيثيد» هيف رکذو . « مانا ىف ديقلا باب » ف هنايب ىف أ يو
 ارل ) هلوق . نجرلا لع نبا وه ةلس واو . یراصز لا وه دیس نإ یو ۰ نا در وأ ةيواعم نأ ره"

 دا ةياور نم فصولا طقسو ؛ تاياورلا مقدم ىف عقد ىذلا وهو « ةحلاصلا د ین مهسا ةءاور ق ) ةقداصلا
 هللا رم اژرلا» ظفاب جرضتسملا 5 ميعأ وبأ هجرخآ هيف یراخبلا خيش سن و نإ دحأ نع ىناوللا يحب نإ
 ناطقلا ىع و لضفملا نب رشإ و ىروثلا ةياور نم ىليعامسالاو لالب نب نايا ةياور نم بطأأ ىف اذکو , ةمجرتااك
 نب هبر دبع ةياود ىف عقوو « لم ابيرق ىقأيس اک ةلس ی نع ىرهزلا ةياور نم سلو « ديعس نب ىحي نع مهلك
 هجولا اذه رم ملم دنع عقوو « هللا نم ةنسحلا ا را ه هرکی ام ىأر اذا باب ىف یاس اک ةلس ىلأ نع دیعس
 هجولا اذه نم ةاور ىف ۸و« بح نم الا هب ربخم الف بام کا یار اذاف » ةياورثا هذه ىف داز « ةحلاصا" ه
 ةمجدملا مضو ةدح وألا نوکسو ةيناتحتلا حتفإ سشباف وتو « بحي ند الإ ريخ الو رشبيلف ةع ا ور یار ناف »
 نم خسنلا ضعب ىف عقوو « فحصت امنا ضایع معذو ء ا ثدحيل ىأ ةددوملا لدب نونب ليقو « یرشبلا نم
 دیدشتب « دار ىلع الا امهقي الو ١ یذعرآآ دنع نيذد وأ ثيدح یو « رتسلا نم ةانثمو ةلمرع « راس و اسم
 صو الو, ىرخأ قو « اییبح وأ ایل الإ اہ ثدح الو ١ یرخآ قو « یاد ىذ وأ » دولا نم لعاف مسا لادا
 امأو . هنكمأ امم ريخلا ىلع هل اه وؤ ناف ملاعلا امأ : ىبرملا نب ركب وبأ یضاقاا لاق « حصان وأ ملاغ ىلع الإ اژرا
 وأ كلذ ىف هيلع لومو 1« هلعی هاف املي وأتب فراملا وهو بيبللا امأ و « هيلع هئيعيو هعفنيام ىلإ دشرب ةنآف حصانلا
 بيبللا ناف نيتياورلا نيب عج لوالاو : تاق : تكس كش وأ لج ناو هلق اري فرع ناف بوبا امأو ‹ تكسي
 هللا يمحيلف و بابلا ىثيدح ىف ديعس نآ ردح ىف لسم دنع حقوو « حصأنلا نم هب ربع بيبمحلاو ملاعلا نم هب ربع
 نم لا باي » ىف هائممو للا طرض قأسو « هرصتخا اذک ( ناطیشا نم لم او) هلوق 1 ثدحیل و الع
 کد ىأر اذاق ه دارن املا راذلا ینراعا نم جرختساا ىف میم وبأ هجرخأ دقو , یلامآ هللا ءاش نا « ناي كل
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۳۷۰ 
 يبغا باتك و

 نم بطلا ف ىض: اذک و « هرضثال امناف اهاذآ و اهرش نم للا ذو تو تایم ثالث هلاهش ع ی الف ههرکب ای

 نع بابش نبا قيراط نم « ناطرشلا ن» لا باب د ق فنصلا یتأیسو « درمس ن ی نع لالب نب ناماس ةياور

 هجولا اذه نم لاو « هرضإ نلف هنم هقاب ذمتسیا و هراسإ نع قص,يلف همراب لحل! کنج ملح اذاف د ظفاب ةا ىبأ

 يآ ن هللا دبع قي رط نم « و ىنلا ىأر نه باب » ىف قأی-و «تارم ثالث همون نم بم نيدح هرأسإ نع »

 ندو « هرضآ ال ۱ماف ناطيشلا نم ذ وعتيل و ثالث هلاش نع ثفئيلف هه رک اش ىأر نف, ظفلب ةللس ی نع رفمچ

 هللاب ةوعتيلف هرک_ ام ىأر اذاو , ظفلب « هركي امىأراذإ باب د ىف ةيتآلا مل ىفأ نع ديعس نب هبر دبع ةباور

 ىبأ نع تاياورلا مآ هذ هو « هرضآ نا ااف ادحأ ام ثدح الو ثالث لفتیل و ناطمشا رش نمو اهرش نم

 ثاغضالا ىو , هللا ىلإ اهفاضأو ةفداصو ةهلاص ثائضالا نم ةصلاخلا ابؤرلا ع رادلا ىح : باهملا لاق . اظفل ةماس

 ق هبرأ هوغلب المل هعفد ىلا مدشرأو هدیکب سانلا لءأف هناك اش ىلع ةقولع تناك ذإ ناطيشلا ىلا اهفاضأو الح

 یتالفابا نبا لاقر ؛ هدارمو هاوه ىلع امنوكسا ناطيشلا ىلا تؤيضأ : كالا دبع وبأ لاقو ؛ مولع لی را مهتيزحت

 ليقو « هيلا تقيضأ مث نف « ناطيشلا ةرضح اماباقت ىتلا ابؤرلا قاضو كالا : رض ةحلاصلا ايورلا هللا قلخم

 هلوق « ى ردخلا ديمس ىبأ نه ىناثلا ثيدحلا . سمالا سفت ىف اهل ةةيقح الو ابب لیخم ىذلا هنال هيلا تقيضأ

 يف اب وسنم فاو ‹ ىيا داها نب دادش نب هللا دبع نب ةماسا نب هللا ديع نب ديزي وه ( داما نيا ىنثدح )

 اهلع هللا دمحيلف « هللا نم اهئاف » ةروكذملا ةءاورلا ىف ( هلا نم ىف اءاف ) هلوق . « هركحي ام ىأر اذإ باب د

 ا« كلذ ريغ ىأر اذاو ) هلق . ةروكذملا ةءاورلا ىف هلاهو « ثدحتيلف » نممشكلا ةباور قو ٠ ام ثدحتيلو

 ةياود ىف ( هرضأال ااف دحال اهركذي الو ) هلق . «هقاب» ةخسن ىف داز ( ذمتيلف ناطیشلا نم ىه امتاف هرکی

 نأ : .ايشأ ةلالث ةااصلا اب قرلا بدأ نم رکذم لصال « ۽ هرضآ نل اف و هر , ام ىأر اذا باب ىف یممدکلا

 ايؤرلا بدأ نم ركذأم لصاح و . هرگب نم نود ب زا نکا ام ثدحتي ناو. ام رغباسي نأو « اد هللا دمع

 هراسي نع هموت نم بم نيح لمت ناو « ناطرشا رش نهو . اهرش نم هللاب رع نأ : ءايشأ ةعبرأ ةهوركملا

 ةالصا ىهر -هاخ ةرب ره ىلأ نع « مانلا ىف دیقآا باب و ىف فنصملا دنع عقوو . الصأ دال اهركذي الو ء اثالث

 مس٠هب حرصو هلصوب ىراخبلا عرصي مل نكلا « لسواف مقيلو دحأ ىلع هصقي الف ههركي اثیش یار نف , هظفلو

 ةالصا اب سمآلاب نيديحملا ىلع ىذمرلا داز : لاقف درماآ نب ركسب وبأ ىضاقلا لفغو « هباب ىف هنايب أيس اك

 حد نبا انثدحو فسا ان دس ةبيتن انثدح و لاقث هيأع ناك ىذلا هينج نع لوحتلا یهو ةسذاس لسم دازو « یا

 نم قاب دمت یاو اثالث هراسپ ىلد قصرياف امرك ايؤرا کدحآ ىأر اذإ عفر رباج نع ريبزلا ىفأ نع ثيل: انا

 دعس نب فمما نع حمر نب ديو یی اثرح و كلذ لبق لاق و « هيلع ناك یذلا هيذج نع ل واو ثالث ناط.شا

 نب یہ نع میاک ريم نب هللا دبع ان نح ةبيش یا ت ركب وبأ انثددو باهولأ دوع اد ىلا نب دم انثدعو

 نا دازو ٠ فیس نب ىع نع لالب نب ناماس ثيدح لثم ةداتق ىبأ نع ةلس ىبأ نع ىنعإ « دانسالا اذ ديعس

 ثيدح ىف ره ۴ ةدايزلا هذه نأ ظافملا رضب ركذو , هيلع ناك ىذلا هبنج نع لوحتيلو و ثيدحلا اذه ىف حمر
 هيف تسياف ةد أت وا ثردح ق ديه نب یی قبرط امأو « حمد ناو ةت هيلع قفنأ ام ریبزلا ىنأ نع تا

 حد رشا ضءب ىف تیر و « لوحتاو ةالصاو ةيضاملا ةمب را ةت پادالا لکتف ةلجلا ىفو . ةييقف امركذي م كلذلو
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 الو ةر ره ی ثيدح ىف هلو مومع نم هذخأ ناك ناف ادنةسم كلذل رك ذو م مو یمر li اة ةءارق یو ةعباس ركذ

 ةمكح ءالملا ركذ دقو , ىباعلا بادآب قاهتام یت اسو . ةروكذلا ہت الص ىف اهآ رقي نأ فيني و هجتيف ناطیش كنب رقي

 ناطيشلا نم ةذامتسالا امأو ؛ هركي مآ لك دند ةعورشم یهو عار ارش نم هاب ةذاءةالا اماف : روم هذه
 لفتلا امأو « مدقت € هيلع ليوهتاو ۳ ناز دصق) اس ليخ هن او هلم مآ و دلا قرط ضع: ىف عقر ايلف

 ۷۷ راسیاا هب تصخو « اراذقتسا و هل اريقحت ةهررکاا ايؤرلا رضح ىذلا ناطیشال ادرط هب سا ضایع لاقف
 ةيقرلا ماقم ىف هنأ ىلا ةراشإ هيف : ىبر علا نب ركب وبأ یضاقاا لاقو . دیک تلل ثيلثتلاو : تلف . اهوع و راذف الا لع

 ثفنلا ظافلا ةئالثب درو دقو « هراذقتسا ىلا « ةراشإ قاما اب تاياورلا ضعب ىف رمو اهنع «هفد سفنلا دنع ررقتیا

 امه ليقف لفتلاو ثفتلا ىف فاتخا : ضايعل اء, ةيقرلا ىف ثفنلا ىلع مالكللا ن ىوونلا لاق ؛ قصیاو لفتلاو

 « هسكع لسیقو « تفتلا ىف نوكي الو ريسي قير لفتا ىف طرتشي : دیپع وبأ لاقو : قيربالا نانوكي الو ینمع

 نم ٤۸۰ ج راغ رابتعا الو : لاق . هعم قير ال بو: زلا لك ] ثفتي اک : تااقف ةيقرلا ىف ثفّدلا نع ةشئاع تاكو

 ةدئاقو : ضايع لاق « قاز عمج لمجل د باک ةحنافب ةيقرلا ىف دبع ىبأ ثيدحىف ءاج دقو : لاق « دصق ريغب ةلب

 ركذلا نم بشی ام ةلاب كربتي اك نسحلا رك ذلل نراقملا ةيفرال رشابملل ثفنلاو ءاوملار ةب رطرلا كلب كربتلا لالا
 قبلا و لفت نوكيف قير الب فیل خفن وهر «ثفتيلف , اب ؤرلا ىف تاياورلا رثك أ: اضيأ یوونلا لاو ءامسألا و

 اك ركذلا ةبوطرب كربتلا ةيقرلا ىف بولاما نال « بات نيمضرملا ف بولطملا نکا : تاق . ازاج هيلع نيلومم

 ال عمج ىذلاف « مدقت اک ضايع نع ره هل  هراذةتساو هراذتحا رابظ)و ناطيشلا درط انه بولطملاو « مدقت

 ىووذلا لاق ء قاصإ هل لق قيرال ىلا رظنل اب و تفت هل لب خفنلا ىلإ رانا ابف ,فيطل قير همم نفن هناف لفتلا ىلع لجلا

 ةياقو ةندصاا لعج اك اب ژ رلا ىله بت رتل هوركملا نم ةمالسال ابيس ركذام لمج هللا نأ هانمف ,هرضتال ااف د هلرف اأو
 لكت ام و ءاوسألا نه ةمصد ام مرحتلا ىف نالو , هيلا أجالاو هقا ىلا هجوتلا نم امف لف ةالصلا امأو . ىهتنا لامل
 ٠ ایلع ناك ىلا لابا كل لو>:ب لژافنالن لوحتلا امآ و « هدوجس دنع هبر نم ىلهملا برقل ةبلطلا حصتو ةغرلا

 ىف هازجا امضدب ىلع رصتقا ناف : ه:مهضتام عيد لمعیو اراكتاياورلا هذه نيب حمج نأ ىفبنيو : ىوونلا لاق

 «ة:حاو ىلع راصتنالا ثيداحألا نم ءىثىف رأ ۸ : تلق . ثيداحألا هب تحرص اک ىلاعت هللا نذاب اهررض عفد

 هللاب ذمتساف نآرفلا تأرق اذاف ل امت هلوق نم هذغأ هاو اهرش عفد ىف ةيفاك ةذامتسالا نأ ىلا بابل راشآ معن

 ةع ىلإ ةذاءتالا عم جاتحیف ( نواك واكرتي مہر لءو ١ ومآ ی ,ذلا ىلد ناطاس هل سیا هن] , ؛ مجرا راا ناطشاا نم

 ىلصف ماق اذإ هن ل « هلك كلذ حج ةال ماا : « مهفلا » ىف ىطرقلا لاقو « ناسللاب ةذاعتسالا رارما ىنكي ال و هجرتلا
 هيلا لاو لا برفآ ىف هللا اعد مث ةءارقلا لبق ذاعت "ماو ءوضولا ىف ةطمضملا دنع ثفاو قبو هبنج نع لوحت

 ىبأ ناو روصم نب دیعس هجرخآ حي وثأ ا.ژرلا مش نم ذومتلا ةفص ىف دروو . همرکر هنع اهرش هقا هیفکف

 : ظفيقسا اذإ لقلف هركي ام همانم ىف کدحا یار اذإ , لاق یمنلا ميهاربا نع ةحرمص دین اسأب قازرا دبهو ةبيش

 قدروو :, یایادو ىنيد یف هركأ ام امف ىنييصي نأ هذه ىايؤر رش نم هلسرو هللا کالم هب تذاع ام ذوعا

 ماذملا ف عورآ ىلإ هللا لوسر اب : لاق ديلولا نب دلاع نا ىنغاب » لاق كلام هجرخأ ام مانا ىف لي ولا نم ةذاعتسالا

 « نورضع نأو نيطايثاا تازمه نمو هدابع رشو هباذعو هيضغ رش نم تاماتلا هللا تالكب ذوعأ لف : لاقن
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 رکذف عهمانم ىف عوفي دياولا نب دلاخ ناكد لآت هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورم اور نم ىنامالا هجرخا و

 عالاو هنسحو ىذمرتاو دواد ىبأ دنع هلصاو  هرکذف « ها مساپ : لقف تعجطضا اذإ » هل وأ ىف دازو هوحن
 اراذنا عقت دق امنوکل ةئداصلا ابرلا ىف نوكي ام « هركي ام ىأر اذا , هلوق مودع نم یدرادلا ینثتساو . هحاو
 ءاهوحو ةذاعتسالا نم هركذام ةقداص اهنأ فرع اذإ عرشب الف ینارلا هركي ام عون راذنالا قو اديمشبن عقت اک
 ةذاعتسالا كرت نم مزليال : لاقي نآ نکع و « كلذ وحن و رحنت ىلا رقبلاک مب ىنلا ارم نم دروام ىلا دنتساو

 دوصقم لوص> عمم راذنالا ا مند ا ابو كلذ نوكي دقف ,لبال نأ الو هبنچ نع لوحتي ال نأ ةقداصا ىف
 نم الاح نسحأ هرسیال ناک ولو هل عقیس ۶ رذنأ نم نال ةرشباا ىنءم ىلا مجرت دق ةروذنملاف اض. و « راذنالا

 مکس لاق « هب اقنرو هنع ًافيفخت كلذ نوکسف ف هعوت و لمي ناک رم جمعت الا جعزنپ هناف كلذ هيلع مجه

 2 « هيلا بدن ال ان وه نركتل ة ةبث اعمر راذناو یرذ! رهو قلا نع ريض قح اب اصا ةقداصلا اب ؛ ژرلا : ىذمرلا

 ىف نم ةژکلر یحولا نم ابن هب هاج ام مظعل ةمالا هذه ىف تاق امتأ الإ ابورلا نیل والا ررمآ بلاغ ناك دق و
 ىلا اب ژرلا ةرنک نع نيم مل لار مامغالا ةرتکب اوفتكاف . نيقيلا لماو لادلا حتفب نيثحلا نم نیقپ دصلا نم تا

 وآ امرماظ نسح ىلإ عجري نأ ةحلاملاو ةنسحلا ايؤرلا هلوت لدتح : ضايع یضاقلا لاقو . نیمدقتلا ىف تناك

 دق اهنأ عمم اہ تک 5 لی والا هوس وأ رهاقلا ءوس لمت< ءوسلا وأ ةهوركسملا ايؤرلا هلوق نأ اک ءاهقدص
 «یلعبت دق ام e اهر هورک« یارلا رس لاؤتشأ لیجمت ةز ان نوكي ب نأ لمع و ¢ تک ترفل ةقداص نوک

 ءاجرلا وأ انسحاریست ۱۸ نأ ف عمطلا نيب ددأ هل اهرم 1 اذإ قبو امةبو و ابعور ليجعت لاز ا زخم م اذا

 ء ةب ییام ىلع عقت ايؤرلا نأ ىلع اهركذي الو » هلوقب لدتساو . هسفنل نكسأ كلذ نوکیف ثاةضالا نم اهتأ ىف
 سوفنا ىف !ريثأت مولا نأ ىلع هب لدتساو « لات هللا ءاش نا « هرکی ام ىأر اذا باب م ىف كلذ یف ثحبلا قأيسو
 هءؤديام ىلإ ددرأ ال ريثأت مولا نكي مل ولف « ايؤرلا نم سفنلا ىف حةي ىذلا مولا عقدي هعم ركذ امو لفتلا نال

 فرانس ىبأ ثيدح يف هلوق « ب# نأ بح اع ثيدحتلاب سالاو هركس نا هرکب اه ثيدحتلا نع ىلا ىف اذكو

 ههركي اع ءىش ىلع لمتغتال ةحلاملا ايؤرلا نأ رصألا رهاظ ( ناطيشلا نم ىه امئاف هرکی ام كلذ ريغ ىأر اذإو )
 معآ نمو ديبعتلا لم لوق ین أذه ىلعو . ناطيشأ ىلإ للا ةفاضاو ملا, ىرشبلا اؤر ةلباقم هديؤبو « قارلا

 عمجا نکع و « قارلا مركي ايف نوكي ابلاغ 00 نال ء رظن اراذنا نوكت دقو ىرشب نرکت دق ةقداصلا ايؤرلا نإ

 هب رمق اعو اء ژراا رهاظ نم ممعا رهام هرکی ام دارملا ناپ و « هزبرقت مدقت اک هورکساا عوقو مزل تال راذنالا نأب

 روءأللا وه نيزمت وأ فیوخت وأ لي ومت هيف ناکام نمي ايؤرلا نم عونلا اذه نأ لا رهاظ « میفلا » ف ىطرقلا لاقر
 لغت نم هب سآ ۳ لمفو هللا ىلا هتاجتلا ىف اتداص هنم یا رلا ذاءتسا اداف . ناطيشأا تالرخت نم هنا هند ةذامةسالاب
 اعف همودع ىلع ربا لب ليقو « ءىش هنم هبصب لو كلذ هوركم نم هناخي امو هبام هثع هقا بهذأ ةالملاو لوحتناو

 هورکلا عرق د نم عنام ةروک لا دوم لا لعف و « هيف هل بوست الامو ناطیشا هب بیسابام لواتقب یئارلا ههركي

 تاداع بابسالا نکسا و ؛ هرد قو هللا ءانهقب كلذ لكو ءو أ) ة٥ عفدت ةقد.ملأو ءاليا عادي ءاعدلا نأ ءاج اك

 مس ىف لخدي هناف هيلع لديام الو ةظفيلا ىف هدجال هنكل و یارلا بجعي امان ايحأ یر ام امأو  تادوجوهال
 عفنی الو رضرال منق اذیف هاریف مونلا لمح مث مونلا لبق الوخش + رطاخلا ناک ام وهو رخآ
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 3 وبنلا نه ءزه نيعبراو a نم لزج ةملاصلا او رلا سيسي 1

 نو ةماعلاب هتيقلا ۲ ريخ هيلع "یا وا 8-5 ىبأ نب ی ی هللا 27 اح د سم اش - ۸٦

 اذا ¢ ناطيشلا نم لاو ¢ هناا نه ملا اب ورا : لاو دللي ”ىنلا نع وداق ىأ نع 1 لَم وبآ انك “اح هيبأ ١

 ۱ 1 5 E عم" 2
 6 رضتال ام 6 وات نع "قصبیا و هیم ر وءتياف ع دا ل

 اله ً ىنلا نع هيا نع ودا ىلأ 0 1 بع اند لاق 7 نعو

 دا نعر كلام م نب سأ نعد ا نع مش ۳1 دح en ان دح رد اش نب دع شر بس ۷

 و
 4 دوبل نم 2 رح نیم راو هد نم لر نا اور: ر : لاق ۳ ېا ن نع تماساا نیا

 ىأ نع » بیسأا ن ديعس نع یره “وا نع دعس نب ها را اتم حد 9 ی یه اش -. AA ۰. ا
٠. r 3 ۳ ۰ ۳ 3 

 ۱ اك 0 1 1 .. 0 8 ۱ 5 مه و
 هاورو . * ة وبنلا نم عرح نیهر و هتس نم لزج نم ول اؤر : لاو لي ف ا كونو نأ 4 هلل یر هر ره

 2 5 هل 3 5 8 5 و ۳
 2 یبلا نع سا نع .بیعسو هللا دبع نب قاحسإو دیو تباث

 [ ۷۰۱۷ : ىف هفرط ۹۹۸۸ ثیدما ]

Shhنب للا لب“ نب يز نع ید رار ادلاو مزاح یآ "نیا ىنثدح ةر نب مدارا یر  
 نيعبرأو ر ةت نم رج زول اص)ا اؤرلا : لوقب مقلي هللا لوسر مه مس هنأ هی ررذتا كوه ی نع بابخ

2 

 « بابا ثيداحأ رخآ ظا ةمجرتلا هذه ( ةوبنلا نم ءزج نيعب رأو ةنس نم ءزج ةلاصا اب وراا باب ) هلوق
 اهثيداحأ رکذو ىلا ةجرتاا هذه تطقسو « ةديقملا هذه ىلع « نمؤملا ايؤر » ظفار ی رخآلا ة ةياورلا لح هنأكف

 ىح نب هللا ديع انأدح لات ددس» ا( دح ) هلوق ۰ لوألا ث كرا : : ثب داحأ ةس# هيف ركذو . هلبق ىذلا بابلا ىف

 « ةما اب هتيقل لاق ريخ هلوق دعب ىبباقلا ةياور قو « عمك ألا افکه (ةماعلاب هتیقل اريخ هيلع ىنثأو ديث ءىىبأ نبا
 ىبأ نب قح] اضرأ هيلع ینئآ دقو . هنع هثيدحم لاح اريخ هيلع یا لات هک ةيلاح ةلرچ یهو ددسم وه یا لعافو

 لهأو سأنلا رابخ نم ناكو نك لأ ني ی نب هللا درع !:”دوح ر لاق هقب رط نم ا هجرخأ ê) ليئارسا

 ةروك ذملا لیئارسا ىلأ نب قحا ةياور ىف « هلرق ىذلا دنا ىلع فطع وه ( هيبأ نع ) هل . < ندا و عرولا
 ةدامق ىلإ نب ها دږع نع هيبأ نع بک یا نب يح نب هللا دبع ان”دح>و و لاق ةلس یا قبرط قا نأ دعب

 هدح و ةيلمم ىنأ نع ريثك نأ نب ىح نع یازوالا قب رط نم سالب] ةفص ىف مدقت و ةلس ی ت ثيدو لكم هب هبآ نع

 نمو « ددسم نع ىراخيلا ةبا را د ةفيلخ يا قيرط نم جرختسملا ىف معن وبأ ا ةداتق ىفأ نع
 « امنع ةلس ىأ دزع ناك هلعأ و « ةدأتق ىبأ لدب ةريره یا نع لاقف «: لا اذ ددسم نع فرا مدارا قارط



V€ريبعتلا باتدك- ۱  

 ةر فأ ىلإ دنسلا اذم ليئارسا ی نب قحا ةياور نم یدع نا هجرشأ دقف : نيوجولا ىلع ددم دنع ناكوأ

 نو ةيلس یآ نِ هيبأ نه ريثك نا نب ی نب هللا دبع نعو ؛ ىرخأ عرب ره ی نعو ةراث ةداتق یا نع لاف

 ایژرلا ) هلوق ۰ لس هجرخأ « ةوينلا نم اءزج نيمبرأو ةت نم ءرج اصلا لجرلا ابر » ثيدح ةرب ره ی

 للعام الا هضرتعا دقو « وتم هلبق یذلا بابا ىف هحرش مدقن (عدحا لح اذاف ناطیشلا نم او هللا نم ةحلاصلا

 وه لب هل هچو ال بابلا اذه ىف هلاعدا : لاقف یشکررلا هذخآ و « ءىث ىف بابا اذه نم ثيدحلا اذه سیل : اقف

 هجو نأب رثكألا عينص نع باحيو « هيلا ترشأ اک ین الا ةاور ىف كلذ عقو دقو : تاق . هلبق ىذلاب قحام

 فالخم ىلاعت هقا نم امتوكسل ةوبنلا ءازجأ نم !ءزج تناك امن] ةحلاصلا ابر نأ ىلإ ةراشالا ةمجرتلا هذه ىف هلوخد

 ةلس ىبأ نع قرطاا ضبب ىف عقوام ىلا كلذ عم ىراخبلا راثأو « ةوبنلا ءاوجأ نم تسيل ابن اف ناظیشلا نم ىتلا

 ىف ةداتق ىأ نع لس ىبأ نع ىعيتلا مدارا نب د ةءاور ىف عفر هنأ هلرق ىذلا پارلا فترك ذ دقف « ةداتق أ نع

 ان دح ( هلوق , ىناثلا فردا . ةريثلا نم اءزج نيءبرأو ةس نم ءزج نمژاا برو د ةدابرلا نم ثريدحلا اذه

 تعم و وکلا هدندب روكذملا رفنج نب دم نع دحأ ةياور ىف ( سنأ نع) هلوق . رفعج نب دمع وه ( ردنغ

 ثيدح كل الا ثيدحلا وذو دنساا ىف ةدايع اوركذ ملف هريغ ةداتف فااخ قو « ةدامع نع ثدح كلام 31 سا

 lalê » ةطساو دیر یا ) 2 ىنلا نع شا نع بیعشر هللا دیع نب نو لب و تإ اثهاورو ( هلوق سنا

 ىف ی آر نم ه هلوأ ثيدح ولت هند راتخلا نب زیزعلا دع قبرط نع با وآ ةسخ دعب لوصوم ىأتف تباث ةباور

 لاقو دازبا اجرخآ و , كلذك تياث نع ةيعش قرط نم لسم اراصوو « نمؤملا اب ؤرو هيف لاقو , آر دقف ملا

 ىف هجرخآ یراخبلا نأ یزاا فارطآ ىف عقور « هياص درت زيزعلا دبع ةاررو ؛ ةبمش الإ تب اث نغ هاور عن ال

 ىلأ نإ دمع نو نحل اماص وف دی ةءاور امأو« یداخبلا ق كلذ رآ مو . تب ام نع ةيمش هاور : لاقف اةلعم ريبعتلا

 ةياور امأو ابي رق تمدقتف ةحلط ىلإ نب هللا دبع نبا وهو یت ةاور انأو ةداتق اور لثم نیا ظفاو هنع ىدع

 حو را بانک و ىف لو صوم اها ورف ةنك اس لرالا نیت دح ومو نینح و تغم نینلمم« باحیا نبا وهو بيعش

 ور نب دمع رفعج ىبأ دئاوف نم حيارلا ءرجلا یف و ديعس نب ثراولا دبع قيرط نم «مهدئم نب هقا دبع یال

 . ناحي# نيةررطلا نأاىلإ ىنطةرادلا راشأو دیرح لثم هظفا و بیعش ی امهالک دیز نب ديعس قيرط نم زاذراا

 لسم هج رخأ دقو : ةداثأ لثم هظفاو هنع بيسملا نب ديعس نع یرهزلا ةءاور نم ةريزه ىبأ ثٍدح عب ارلا تو دولا

 رخآ دیعس ىبأ ظفلب ةر رھ ىبأ نع اص ىبأ ییرط نم هجرخأو ٠ دیک ال ىتلا نأ هلوأ ىف دازف هچولا اذه نم

 ظفل لدب « اصلا لجرا اي ورم ظفاب ةربره فأ نع امهالك مامه قيرط ندو ةلس ىلأ قيرط نمو : بابلا ثداحأ

 مماو زیزعلا دبع امهنم لک مءاو یدرراردلا و مزاع ىبأ نبأ ةاور نم ديعس ىلأ تیدح سماخلا ثيدحلا . نما

 هلك دنسلاو دالا نباب فورما وه امرخیش دیزب و دبع نب دمع ىدرراردلادلاو مساو رايد نبةلس مزاح ىبأ

 ىف سیل و قرطاا عیج ىف ره اذک حا مثلا ضعب لات ( ةوبنلا نم) هلوق . مدقق ا ةجرتلا لنم نثاأ ظفا و نومندم

 ماکح الا خیلینپ ةوونلا ىلع ديزت ةلاسرلا نأ هيف رتلا نآکو لاق « ةربنا نم » لدب < ةلاسرلا نم و ظفلب اهتم ءىش

 یی ال نکل و هلبق زم ةعب رش ءایبن لا ضمب ورقي دقو تابیغلا ضعب ىلع عالطا اهناق ةدرجلأ ةوبنلا فالخ نيفلكاللا

 مح فاع م هسأف مانملا ىف ب ینا یار نم نأب لرفا حیچرت كلذ نم خژیف . هلبق نا فل خم دیدج كح
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 هذه طر یتآہسو هممت هيلع ب# ىتح هرغ قح یف الو هح ف اعورشم نوکب ال هنأ رهاظا ىف رقت لا عرشلا

 ۱ ىناعت هللا ءاش نإ « ین آر . ةف ماذلا یف ىف آر نم » ثيدح ىلع مالکلا ىف ةلأسملا

 و

 تار با ساپ - ۵
 وا ت و 0 3 ہر ساو 5

 لاق ةريره با ناد بیساا نب دیش یادح هی ره زا ا 8 ربخأ ناملا وا اشم - ۰

 5 1ث 3 3 85 1 3 د ۳ 7

 ىرشولا م ل ىلاعآ هلوق ف درو دقو « يرشبلا یهو ةرشبم عمج ةمجعملا نيدلا سكب ( تارشبملا باب ) هلوق

 نب ةلس ىبأ ةياور نم متكاملا هحمصو هجام ناو ىذمراا هجرخأ « ةحلاصلا اب ژرلا ىه ( ايندلا ةايحلا ىف

 نم ًاضيأ ىذمرتلا هجرخأ و « ةدايع نم همسر مل ةيلس ابآ نأ الإ تاقث هتاورو تماصلا نب ةدارع نع نحرلا دبع

 نب ءاطع قبرط نم لمی وأو قو دحاو ره اضيأ هجرخار , ةدابع ص تئيث م لاق ةلس نآ نع رخآ هجو

 هجرخأو  فورم« سيل لجرلا اذه نأ هيب نع متاح ىفأ نبا ركذو , ةدابع نع رصم لهآ نم لجر نع راسب

 رازبلا دنع راج نع بايلا ىفو « هلثم رک ذف « 9 هللا لور تاأس » لاق دوهم نبأ ثیدح نم هب ودم نر

 اذنك ( تارشباا الا هوبنلا ند قبب ۸) هلوق ۰ لعب ىبأ دنع ورع نب هللا دبع نعو ىرطاا دنع ةريره ىبأ نعو

 ىف كلذ لاق هنال هرهاظ ىلع ره لقو ؛ قبي ال ىأ لابقتسالا دارلاو هعوفول اقیقحت ىذملا ىلع ل دلا ظفللاب هركذ

 « ايؤرلاب اهرسف مث « تارشبلا الإ ىب ةصتخا ةورنلا دعب قري مل ىنءملاو ؛ هنوبن دارااو درحلل ةوبنلا ىف ماللاو هنامز

 ىف كلذ لاق لي هنأ سابع نبأ ثيدح ىف ءاج دقو + ىدعب قبب مل د ظزاب دحأ دنع ةقئاع ثبدح ىف هب حرصو

 سابع نبا نع هيبأ نع ديعم نب هللا فيه نب میهارا قارط نم و اسنلا و دواد وأو ملم هج رخآ هنوم ضر

 : لاقف ركب ىبأ فلخ فوفص سانلاو هيف تام ىذلا هضرم ىف بوصعم هسأرو ةرات-لا فدک زر ینا نأو

 سم یاسنالو ؛ ثيدحلا ءهل ىرت وأ سا اهاري ةجلاصلا ايؤرلا الإ ةوبناا تارشبم نم قبي مل هنا سائلا اهيأ اب

 دم وب اذ هو «ةحلاصلا ا.ژرا الإ ةوبنلا نم ىدعب قد سيل » زا ةيفر ةر ره یبآ نع ةمصءص نب رفز ةءاور

 كلذك سيلو ةوبن ايؤرلا نأ ةوبنلا ءارجأ نم هزج ايؤرلا نأ نم مدقت ام عم ءانثتسالا رهاظو « لوألا ليوأتلا

 ال نأ دهشأ : لاق نك هل هفصو توبث مزاةسبال ءىثلا ءزج نال وأ , ةوبنلاب ا ؤرلا مآ هیبشت دارملا نأ مدقت |!

 ند ایش أرق ول اذکو « ناذالا نم ارج تناك ناو نذأ هنا لاقي الو انذوم ىمسيال هتوص امفار « ها الإ هلإ

 نوكسو فاك ما ز رک ما ثيدح هدي ویو ةالصاا نم اءزج ةءارقلا تناک ناو اياهم یمسیال مثق وه و نآرقلا

 هجام ناو دحأ هجرخأ « تارشبلا تيقبو وبا تيهذ : لوق, لو ینلا تم » تلاق ةيبمكسلا یاز اهدمب ءارلا

 یارطلو هلو « ژرلا الا تارشإملا نم یدمب قري مل د اعوفرم ةشئاع نع دحال و « نابح ناو ةي زن نبا هححصو

 نا م هعفر سأ كثيدح نم ىلعإ ىبآلو « تارشباا تمقب و ةوونلا تیهذ » اعرفم دیسآ نب 44. ذح ثیدح نم

 ايؤر : لات ؟ تارشبملا امو:| ولو « تارشإملا تيب نک-ا و ىدعب لوسر الو ین الي تءطقن) دق ةوجنلاو ةلاسرلا

 نوکتام ايؤرلا نم ناف « بلغألل جرخ تارشبلاپ ريبعتلل : هلصاحام بابملا لاق ة وبلا ءازجأ نم ءرج نييلسملا



 ريوغتلا باتك - ۱ ۳۷۹

 یحولا نا ثيدحلا ینعم : نيتلا نا لاتو . هعوت و لبق حقب ال دعت ميا هب اقند نمودا هللا امر ةاداص یهو ةرذزم

 ءایبنالا وهو « نوکیس ام ًارابخا هيف ناف ماغالا هيلع درب و « اب ورا الإ نوکیس اب هم لمياء قدي الو یوم عطقني

ذم نما ناك دا و ربع بقاثم ف ىضذاللا ثر دلا ف اک هاببن الا یا حقی و 3 ابؤرااك ىحولا ةيأل 0
 ممالا نه ى

 اک تناكف ةييغم رومآ نع ءاءل والا نء ريثك ربخأ دقو « اضرأ حتفلاب میالاب لادلا حتفب ثدحا رسف و «نوئكع

 عمو < ضباب صع هنا ماملالا فالخ ني:هؤملا داحآ لوشي هنركلا مائاأ ىف رها نأ بارجلاو. اوربغأ

 رسا ناکو « نكي ناف 0 2 هلوق كلذ ىلا دیشب و ‹ هعرفو ةرثكو هل رها مانا رکذ اء اف « ردات دا اف امتع هن وک

 ناك بم تارجمملا را مظإ ةدادإو ةظقملا ف 2 هيلا ىحولا ةءاغ لو نم تركو هنمز ف مامإلا رردن ق

 سلا نم نمالب هب هللا ص۶۱ نإ مامالا عفو هنو ىحولا مطقنا الف , هی هام ىف هنو هربوا عقب ال نآ بسال

 هرکنآ نم ةراکم هراهتشاو هترثک عم كلذ عرتو راكذإ] ىفو ؛ كلذ ىف

 اکو کر شع دحأ تبار ىلإ ع اي هيبأل فسوب لاق ذإ ) یلامت هلوقو « فوب اژر اب -- 5

 نا « اديك كل اودیکیف كتدوخإ ىلع كايژر "صّصقتال باي لاق . نيدجاس ىل مهنيأر رمقلاو س«شلاو

 ىلعو "كيلع هتسن متیو ثيداحألا ليوأت نم كمبو كبر كيب تالذکو , نيبُم وده ناسنالل ناطيشلا

 ۱ 5 3 8 ۳ ۳ نم .1 2 قام میس

 رتب ايل ىلامت هلوقو . (ميكح ميلع كبر نا «قاحسإو ميهاربا "لبق نم كیوبآ ىلع اههنأ اك ب وقمر لآ

ê۳ 2 £. ۳ ۳ 1 ستاد سم“ ا. -ٍ 1  

و دیلا نم 89 ءاحو نجس نم ینجرخآ ذإ ل شا دقو « اقح یر ایاهج دو لبق نم ىايؤر و اذه
 نم

يكسحلا ميلعلا وه نإ ¢ ءاشد ۹ فال فر نإ 3 يوخا نيبو یاب ”ناطيشلا 13 نآ رعب
 نم ینتیتآ دق "بر 5 م

کا ضرألاو رتاوامسلا طاف ثيداحألا ليوأت ند ىنئالعو الا
 ىنتملأو n و ةرخآلاو اوز لا ف یبّو 

 ةيداب :ودبلا لو دحاو ”قلاهعاو یرابلاو عدبأاو .میدبلاو "طاف ۰ 4 نیل اصلاب

 f ن*رأا لولخ مهاربا 4 قح) 9( برقع را فسو ىلا عقدو ¢ مه اذنک ( فديو ايؤر باب ( هلوق

 رذ یا اذک ۾ مکح ماع هلوق ىلا و لاق م ) نردچ ا 0 ىلا قاسف 34 هی ول فون لات ذ] ۳ لجو رع هلوقو

 دق لبق نم یابژر لیوا اذه تبآ اي لاتو : لات هلوفو ) هلوق ٠ املك تاب الا ةعرک ةياور ىف قاسو « ن.الاو

 نیتیالا ةع رک اور و قاعو . ام أ قسناو رد یبال )لک ( نیل عا ر ىنةحلاو هلرق ىلإ اة> یاد اباعج

 i رعقلاو سهثدلاو بكاوكسا ةيؤد یهو اهركذ مدت یتا یآ ( یایژر لیدأت ۳ لوق یم نأ دارااو
 نيدج

 معبر ف اح ایم كلذ ناکو هل او دچسو كلا ةء م ف رهو واع اول دو رە ىلا هو و هاوبأ لصر >i هل

 دوج مه“ عقب لو دوجسلا £ ابا عقو ليوأتلا ليقو ¢ دوجسلأ ف ۳ امم 7 نیدچاسلا ى لب ادا ناکف

 هل رق ف داف نع حج هل و رچ نا هچرخآ دقو . دمعءماا وه لوالاو ¢ عود نع ةبانک وه ۱: و ةق.قح

 ظفا یو «ةئجلا لهأ ةت مالسلا ةمآلا هذه هللا ىطعأف دابق نم ةيحت تناكو لاق ( ا. ل اورخو 2

 ودم مثريغو خرج ناو یروثااو قعا نب قارط نم و ۾ ضرما مما! فج سا نأ دامو سال ای تأ اکو 2



 VY ريبعتاا باتک - ۱

 اور نيب 0 لاو ىمراغلا نايس نم ]م لا بو 3 ف قوبلاو ماحلاو یر طاا جرخاف ٠ ءاهريسفتو اؤرلا

 ٠» اءؤرلا دمأ یاب امااو هدازو دادش نب هللا درع رع ادهاش هل قبلا ركذو , اماع نرمی رآ اهتدرايعو 6

 ال ظفا ىو ةن نين ام فسوو بوم, نيب :ةرافملا ةدم تناك : لات یرصیلا نسا قيرط نم ىربطلا جرخأ و

 نیا یاکلا نو « ةئس نيوسل دوس نأ نع ىلعثاا لقا و « ةس نیاالثو اخ ةداتق قيرط نهو تقنس نیا« و

 دنع ملءلاو یرفآ لوالاو اماع رشع ةي ام" تناكامنأ الوق قحا نا لتن و , نيعبسو امیس ليقو لاق ةنس نيرشعو
 عیدبلاو رطاف ) لوق . نسنال بالا رخآ ىلإ هدمب امو اذه طقسو « فنصاا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلق . هللا
 ءارلا لدب لادلاپ «یدابلا رنک لاو رذ ىبآلو ؛ ءارلاب "یراپلآ معا اذک ( دحاو قاالا و ”ىرابلاو عدبملاو

 ىف تدرو دما لاق اک سیا و . مو لادإ ةاور نأو ءا اب باوصلا نآ حا رشاا ضهپ مدزو « امف تب ا ز.طاو

 دوشإأم توبكمأا ف حقو دقو . "یدیلا اسا یا ءاعالا قو « تاوءعدلا ىف مدت اک یتسلا ءامسالا قرط ضءب

 لرالاف ( قاخلا أدب فيك اورظءاف - لاق مث - هدیمی مث قالا هللا ید فيكاورب : وأ إل لوف ىف امهنم لکا

 ركذ الو. ناترورمشم ناتا اهو "یداب هنم لعافلا ممأو ىثالثلا نم ىنائلأو "يديم هم لعافلا ساو یعاب رلا نم

 « راطافلا ريسفت داراف ( ضرالاو تاوامسلا رطاف ) نيتروكذملا نيالا ىف لوق نم ادارطت ا اذه ىراغباا

 كذب ىراخيلا درب مو « لاق اذ ک « نيةقحلا دنع ةعرتع ةدحولا كلذ ىف ىراخبلا ىوعد نأ حارشلا ضءإ معزو

 تركذ دقو , نكحب مل نأ دهب ءىثلا داحجيا وهو دحاو ىنعم ىلا عجر امنا دارأ ان ر ةدحوتم اهيناعم تاق نأ

 ءدبلا نم : هللا دبع وبأ لاق ) هلوق ۰ نيهلاصلا اؤر باب و لیق داو ینم« قاقو قا“و رطأ نأ ءارغلا لرق
 تحجرت اظرف ناک ناف ‹ رذ یل فاطملا واو و نيعض وألا ىف زمهاب لصألا ىف اطويض» هندچو !ذك ( هئدابو

 هاو ةيداب ىف زمه ريغ و زاها لدب واولاب ءةيداب و ودملا نم» رذ ىنأ ريغل و . "یدابلاو لو نم لادلا ةياور

 هاج ىأ ةيداب هلو قب اهرسفأ £ ودبلا نم مكب ءاجو ) ةروكذملا ةيآلا ىف لوق ريسفت در رر هئال لو وهو « ثينأت

 « ةيدابلا نم ىأ ( ودبلا نم مكب ءاجو إل هلوق يأ ودبلا نم هلوق : لاذ ,ىناعإ ركلا هركذو . ا

 ءىداب رطاف ىنمف ؛ قلخلا ,یداب ىأ ءادتبالا ىأ مدبلا نم ”يدابلا هاذب» رطاف نأ هدوصقم نوكي نأ لمتحم و

 لما هاو

 ۱ ۲ ۰ | ۱ ۶ و و 7. 5 وب و ه ۱ ۴
 يف را ىر 5 ی ۷ ا لاق ىعسلا aa غلب اف ۸ ییام هلرقو . میهار] ور سيسي دود ۷

 نيرحأا 725 و أ الف . ٠ قيرب اصلا . ن٠ 40 اش نا ن حت اف 'لمفا + تی لاق 1 یر اذأم *رظناف كم ذأ

 4 تام ۳ سا : دهام لاق . © نينسحلا یر "تاذک نإ او تقلص دق“ ميهار اب نآ "ماندانو

 ضرألاب هجو عضو هو

 الف : لجو رع هلوقد ) هلوق ٠ هریذل باب ظفا طقسو ؛ رذ ىبأل اذک ( اللا + اء ها ابر باب ) هلوق

 . ايلك تا الا ةع رک ةاور ىف قاسو « قسالل طقسو رذ ا اذك ) نبيا یزج - هلوق ىلإ - یعسلا هعم غلب

 ىبأ نا هجرخآ كرذنب فوا نأ ماناا ىف یارف انابرق هعذب نأ ادلو ةراس نم هللا هقزر نإ رذأ مهاربا ناک لیق

 ناک اذإ ىتح هب قلاعنا مث انيكسو البح ذخأو انابرق برقن انب قلطنا حال مهاربا لاقف : لاق ىدسلا نع متاح

 ىرابلا حنا ۰ ٩۳ ج 4۷ م



۳۷۸ 
 ریپعنلا باتك وو

 ددشا : لاقف « تابالا كسذا ىنا مانلا ىف یرآ ىنإ ؛ ىنب اب تنأ : لاق و كناب رق نأ تبأ اي : لاق لابجلا نيب

 نيكسلا رم عرسأو « نزحتف ةراس هارتف ىد نم ماد حضتنيال ىتح كب ايرث فک او « براعضآ ال یتح ىطابر

 هقلح ىلع هقا برضو رعت لف هقلح ىلد نيكسلا ماو یکہر وهو مهاربا كلذ لمفا « لء نرهأ نوکسیل قلح ىلع

 دق مهاربا اي نأ ىدوتو نيبجال هلتو السا ادف  هلرق كاذف  هافق ىف زحو هئيبج ىلع هبكف سام نم ةديؤص

 لهأ ضعب نع هذخأ هل هلو یدسلا هركذ اذكو , هبا نع لحو هذخأف شیکب وه اذا تفخلاف ( ايؤرلا تقدص

 بکو ةر ره وبأ عمتجا : لاق مساقلا نع ىرهزلا نع ۳۹ حی دنسإ متاح ىبأ نبا جرعا دقف « باتكلا

 هنآ یار ای ؟ مهارا نع كريخأ الفآ : بیک لاقف . ةباجتسم ةوعد ین لكلا نأ عَ ین نع ةريره وبأ ثدخل

ا مهنا ل هذه دنع ءال و نفأ 1 نا ناطرشا لاق قحا هنبا حب
 يهارإ بهذ نأ : لاقف ةراس ىلإ بهذف < اد

 « هيد عبط, ال نأ یشخآ : تلاقف  كلذب هرمآ هب ر نأ معي هذيل هب بهذ هنا الك : لاق و هتجاح ىف : تلات ؟ كنب اب

 دیعس قي رط نم هوحن قاسو . هوعيطي نأ سرأف , هملا تفتلي ملف ميهارا هجاوف هوحنب هباجأذ قحسإ ىلإ ءاج

 « ةرمج لك دنع تایصح عبسإ هيمرب نأ لبرج هيمأف « رصناا ىلإ قب رطلا میهارا ىلع دس هنأ : دازو ةداتق نع

 ليفطلا نأ قيرط نم دحأ دنع وهو ساپع نيا نع ءاج امم هرخآو باتکسا) لمآ ضعب نع هلوأ ذخا ةداتق ناکو

 ةيقملأ ىلإ ليربج هب بهذف میهاربا هقیسف ىعسملا دنع سیلب] 4 ضرع كساذلا یار اد ميهارإ نإ : لاق هنع

 تبأ اب : لاقف نيبجال هلت مثو « ضیبآ ص. ليعامسا ىلع ناكر « بهذ یتح تايصح عب هامرف سياب هل ضرمق

 وه اذاف تفتلاف « ايؤرلا تقدص دق میهاربا اي نأ هفلخ نم ىدونف « هملخاف هريغ هيف ىننفكت صرق یل سیل هنأ

 ین یذلاوف : دازو هوحن سابع نبا نع « ادتملا » ف قحسا نبا جرخأو . هعذف نيءأ نرقأ ضب! شيكي

أو . ةيعكملا بازيم ىف هنر ناعا شيكلا سأر نأو مالسالا لر ناک دق هدمب
 نب ناهثع نع اضيأ دجآ هجرخ

 ججا یوفآ نم راثالا هذهو . « توبا لخد نيد شیلا ىنرق تم راوف هللا لور نما و لاق ةحلط ىبأ

 ىف ساب» نباو ىلع ندو دوءسم نپاو ساپما نع هريغو متاح ىبأ نبا لقن دقو < ليعاعا حیبذلا نإ لاق نا

 نيرا ورا ىدح] ىف ريبج نب دومسو قورسهو لس نب دیزو ةرسيم نبا نع فئحألا نعو امنع نيرا را ید>]

 ىف ىلع نعر هنع نیتیاوراا شا ف ساب نبا نعو ؛ قحسا حیبذلا نآ رابح الا بعکو یعشااو هاطع و هند

 یعشلاو ريبج نب ديعسو بیساا نب ديمسو لیفطاا یبآ و رع نباو ةيراعمو ةريره یبا نعو نيتياورلا یدحا

 وفا سأأ نب عيبرلاو حلاد ىبأو رق الا رفعج ىبأو بک نب دگو نسحلاو دهاجمو امبتع ناورلا یدح] ىف

 نبا انآ م ثيدحو مدقتام هديؤيو « لسیعاعا حبلا نأ قحعا نباو زيزعلا دبع نب رعر ءالعلا نب ورع

 هيبأ نع متاح ىبأ نباو هيأ نع دأ نب ها دبع هلقن و . ةيواعم ثيذح نم « تايملخلا و ق هانبور « نيحيبذلا

 نآرقلا نم طينتسا هنأ بسلا نيدلا قت خیشلا طخ تأرقو < هةبوقتا لالدتسالا ف ىدحأ ىف ملا نبا بطاو

 , كعذا ینآ مالا ىف یرآ ىلإ - هلوف ىلإ نیدمس یبد ىلا بهاذ یئآ لاقو 0 تاذاصاا ىف هلوق وهو الباد

 ذسخألا «جوو : لاق ( اخيش لمب اذهو - هلرق ىلإ - قحاب اهانرشبف تكحضف ةعاق هنآماو ) دوم ىف هوقو

 دالب نم رجاه ال وهو میهارا نم باط نع ىلوألا نيتفو ىف ناتفلتع ناتصق امآ ىلع لد امرقارس نأ امین

 ماناا یف یرآ ىنإ ینہ اب لاق یم-)ا هعم غلب الف « ميلح مالغب هرشيف إل دلولا هب ر نم لأسف هرمآ ءادتبا ىف هموق



 ۳۷۹ ۹4۹٩۱ - 14۸۹ تب ا

 هک الا هتءاج و دلولا هل ءىجي نأ هلثم ند دميقساو خاش امل ليرط رهدي كلذ دعإ ةيناثلا ةصفلاو ) كعذأ ىنأ

 نأ ةاروتلا ف نأ دی ویو لسعاما لوألا نوكسي نأ نيمتف « قدساب هورشبف طول موق كالهاب اورمأ ام داع
 هلوف یا س نأ ىلا هب جتحأو ها تنگ دقو لد لالدتما وهو : تاق . قحسا لبق دلو ناز هركب ليعاعا

 لیعاسا قزر هن] هلوق لد ركع هی از 4 قدساو ليءامسا ريكسلا ىلع ىل بهو ىذلا هلل دولا ير ميهار ةروس ف

 ميهاربال اميهو امناو ۳3 امهر ىذلا راوجلا لبق ند ةراسا تراص لیعامسا ةدلاو رچاه نال هت وقو هسمآ ءادتبا ف

Uثيداحأ نم میهارا ةر ف هبلا ةراشالا تمد2 1 ام ةراس تراغأ ليغ اا رجاه تدلوف دلولا نم تش  

 دقو « ناك أم كه ىلإ اهدا وو ابجارخا نم ناك نأ ىلا ةراس ةريغ ترهتساو قحسا كلذ دعب تدلوو ءایبن الا
 یدسلا قرط نم یربطا خرخأو « هقي رام نم هخرات ىف یراعلا هجرخأو  الصفم « دتا ىف قحسا نا هركذ

 سهم مدق الف , امج وز هب: تشم آف نا رح كلم تذب یهو ةراس قل مالا لمآ همر دالب نم مها را قاطاا : لاو

 نیل اصلا نم ًادل و 4 بم نأ هللا اعد دق ميهاربا ناکو دل لا تنم ةراس تناكو ةراس هل امتبهوو رجاه راوجلا اههو
 “ی ةصق ركذ مث ۰ دا ولا نم امت ام ىلع تا ز> رجأم ىلع عفو میهارا نأ راس تملءايلف رک ىتح ةرودلا ترخأف

61lركلا ىلع ىل بهو ىذلا 5 دا ميهاربا لاق اذل قدا میهاریا قریذات و طول مرق كالو باسإ  

 نوأ نم مدقق امو « ةنس ةرشء عب رأ امم ناک لرق و « نیس ثالث الا امب نكي 1 لاغی و 4 قحسا و لیعاسا

 لاقو ( هلو ۰ عا هاو 3 ١ رکب 1 قحساو ةراس نال ليعامسإ حیبذلا نآ ف ةبوق د Se تناك حوبذلا ةصا

 یبآ نا نع ءاقرو 1 لوح : هريسفت ىف یباب رفلا لاق ( ضدااب هجو عضو : هلو ل هب اما ام الس : السا 0 دها#

 همجو عضو : لاق ( نيبجلل هنو ) هلرق قو. هب !سمأ ام املس لاق € السا الف ) یلامت لوق ىف دهام نع حیجن
 متاح یبا نبا جرخأ و ٠ ضرألا ىف هتمج مضوف « ىنحرت الثا ىوجو ىف رظنت تنأو ینعذتال : لاق ضرالاب

 اذه امأو هق هسفن لسأن اذه امآ : ظفل ىف « ميهارا مآل قحا لسو هللا مال ميهاربا لس ةدانق قيرط نمو
 ىف سيل املبق ىتااو ةجرتلا هذه : ( هيبنت ) . هبجوأ هيك نيج هلن : ىنرجلا نارمع یبآ قيرط نمو ؛ هلل هنبا لساف

 ضابب امهنم لك ىف ناک هنإ ىنامركلا لوقو . رئاظن الو : نآرقلاب امف قتکا لب ؛ دنسم ثيدح اہم دحاو

 هدعإ عم لمت هيساني ثیدخ ةب قحايل

 اب را ىلع ؤطاوتلا اب - ۸ 1 0

 نع ه لا رلبع نب لاس نع باهش نبا نع ليقع نع ثلا انلادح ریکب نی ی اشر - ۱
 ءرخاوألا رشتلا ىف اهورأ (سانآ ناو « رغاوألا رمبسلا ىف ردقلا ةليل اررآ اسانأ نآ هن هللا ضر رم نبا
 « رخاوألا _ميسلا ىف اهوسرتلا : هيك "ىلا لاقف

 اسانأ نا ) هلوق ٠ ما را تفاّتخا ولو دحاو هیش ىلع ةعامج قفاوت ىأ ( ايؤرلا ىلع ؤطوتلا باب ) هلوق
 رخاوالا رشملا ىف اهورأ ) هلو . ءاسان » ىن مة كلاا ةياود ىف ( اسانأ ناو رخاوألا عبسلا ىف ردقلا ةلبا اورا
 نب هللا دبع نب ملاس قيرط نم ةياورلا هله ىف عقو اذک ( رخا رالا عبسا ىف اه رسالا : و ىلا لاقف



 ربا باک - ۳۸۰ ٩۱

 ع 2 تأطارت ور ىرأ 1 هظرف) نڪا هل عفا يع کلام قار ط نم م راو ۴ ۳ هو ۰ نم

 س ىذلا ظرالا : لاو ىل. ءامسالا هضرعأو + ی 5 ةلجلا رک ذی ملو ¢ ریا ا 6 ۽ رجم ناک ن رخاو 1

 ۳ مل : تاق . « رخاوالا رثعلا لع تاطارت دف کایژر یرا » زطاوتلا ثيدحو . ؤطاوتلا فالخ

 كلذو ات af رأ ءظفلي شب دا نرل: 9 نأ نم معأ وهو قفارتلا ؤطارألاب دارأ ااو زار 4 ظفأب ثر دا دارنا

 لعارقفارت مماک اراك میسلا ىف انا مرقو رشعاا ىف اما موق یار اف « رشعاا دارفا ىف ةلخاد عبسلا دارفآ نأ

 زا يف هداع ىلع یراخباا یرط : مع سا هناالر 6 مع نةهئاطلا نالوثل 4 لا ل ارساعلاب ماف عب مسا

 م نبأ نع فان نع برأ قيرظ نم لوللا مايف ياذك یف ۵ م هاا راذأ يذلا ثيدحلاو ۰ لج لا ىلع ۳

 يرآ 2 هما و ابو را 2 ىذلا لع ترعف نولازب ال اوناكو ۹ هفو 1 ثيدحلا قر سما ةءطق ىو ناک كاد لاو

 ىلع لاد ةدحار ابر ىلع ةءامج قفاوت نأ ثبدملا نم دافتسي و . ثيدحلا « رخاوالا رشملا ىف تاطاوت دق كابر

 ةعاج نم رابخألا ىلع درا وتلا نم را ةرق داند اک معو ارقدص

 لاق « نایتف نجسلا همم لخدو ) ىلامت هوقل ؛ كرشلاو داسقلاو نوجسلا لدأ ابو ر اإ - 8

 ایت « هنم”ريطلا لک ات اريُخ يمأرّق ا فار ا فا لاقو «ارخ رس ینا مثدحأ
 ۱ 2 )۹ ل

 ۳ ی سس ۶ ۳ 5 0

 ميهارإ ىلابأ ةلم تمعیئاو ۰ نورفاک م مو لاب "نونموی" ال رموق 7 7 یا ؛ نر ىنلعامم

 "نکلو 0 ساناا لعو انياع هَل لضف نم كلذ ¢ ءى نم للاب لرش نأ انا ناکام 2 توو "قاحساو

 هللا دعای عاوتألا ضبا لیضلا لاقو . ( "نوفگرفتم باب "را أ نجلا يحاصاب . نورکشپ ال سانلا رثك أ
 مس ۳1 با 1 ۳ م ١

 0 قلا نيدلا كلذ « هايإ 1 ی نأ نأ مآ « لل "الإ مكحلا نإ « e 2 ام

 "ياما لک أنف ب باف رخالا و ا رەخ "۷ ىقسف کر امأ نحتساا ی> اصاي . نرم ۷ انلا رك أ

 ءاسنأق « ككبر ع يآ رک ذا: امہ م _جات هنآ " نظ ىذا لاقو . نايتفتسك هيف ىذلا الا 5 ¢ هاو نم

 مس “ناکا ن تأرقب میس ىَرأ ىلإ تقلا لاقو . نين عضب نجسلا ىف ثباف ؛ هبر رك ذ ”ناطيشلا

 : اولاق . نوربعت : ايؤارلا من 51 5J ىايؤر ىف ینوتنآ الا اهم اب « تاساب 3 رفح تالبنس 7 ميسو ”فاحع

۱ 

 هليوأتب کا ازا 1 لەر 1 واو ا ام ىذلا 5 5 نون لیوأتب نم ۰ 2 امو ¢ ان

 1 2 فک - ۴ 2 0

 ف هور ف مدح ۳ 4 و یا میس 5 ۰ نوما) 0 ساازاا لل یر یلدا ¢ تاساب -



 ۳۸۱ ۹٩۲ ثيدحلا
 ۸. ن ونصحت“ ام اليلف الإ "نمل ممدقام ناک أي دادشر عبس كلذ رل ب نع أي 4 نواک أت ام اليأق الإ لنس
 مجرا لاق لوس را ه۶اح املف ¢ هر ىنوت'أ کالا لاقو نور هيفو یاد ثاغي هيف ” ماع كالذ ركع ند ىلأي

 : سابع نبأ لاقو . نايسنر : هم » أرقثأو . نر : «ةمأ »۰ ترک ذ نم لا « رگ دا هو . ( كبر لا
 ۱ نور ب « نونصحم" » . نهدلاو بانعالا نو رصعي

 بيسأل نب ديس "نأ "یرهزلا نع كلام نه ةيري وج انثذح ءامسأ نب دم نب لا دبع اشو - ۲
 ”فسوب تب ام نجسلا ىف تای وا: زا هللا لور لاق : لاق هنع لا ىضر ةرره ىبأ نع» ها ا 3 و
 € هتبجال ىعادلا ىناتأ 7

 الاغ تصّخا نإو ةحيدصلا ايؤرلا نأ ىلإ ةراشالا تم هقن (كرشااو داماو نوجسلا لهآ ايؤر باب ) هلوق
 عمج ديدشتلاو ةءجمملا مضإ < با لا و كرشأا لدب رذ ىفأ ةاور ىف مقرو « مریفا عقق دق نکا حالصلا لعاب
 ىلع صاغا فايع نم دالا لهآ ىلع ؛ةطعو ٠ مرحلا ةيريث دارااو با رشآ لهأو ىأ اف نيت را« براش
 قسافلا وأ راک یار اذا. : ریمل اب معلا لهآ لاق « اداصم وأ أدسفم نوکر نآ نم معآ نرج-اآ نأ اک ماعلا
 « قسفلا وأ رفکلا لع هئافب نم اراذنا وأ ةب رتلا وأ الثم ناعالا ىلإ هتیادم هل ىرشإ ن وكن ااف ةحلاصلا اب ژرلا
 ءالتبالا لج نم نرکیو هيف وه ع اضرلا ىلع لدام یر دقو « لضفلا لهآ نم هلآ بدسنإ نم هريقأ نوک دقو
 (كب ىلا عجرا  هلوف ىلا - نارتف نجسلا هعم لخدو : ىلامآ هلوقو ) لوق . كلذ نم هقاب ذومن رکااو رورغلاو
 رخآلاو مرش“ ایهدحآ مما : ليوسلا لاق ؛ ةا ةريثع ثالث یهر اراك تايألا ةي رك ةياور ف قأسو : دذ یال اذ
 همسا ارمخ یصدب هنآ یار ىذلا : ىربطلا لاقو لق « ةمومضم ىرخألاو ةحرتفم امهاد-إ ةمجدع امهنم لك عرش"
 مزج هبو «ادنیلا و ىف قحسا نبال ءازدو ةثلثمو ةمجعت ثاخم هام : تلق . هظفحأ ملف رخآلا مسا ركذو « ءوبأ
 كلملا نأ اوک-و ؛ ساطرم قاسااو ناار زابخلا مسا نا « كلاس » بانک ىف یرکسیلا دیبع وبأ رکذر « یلدا
 مل امنا لابو « زاوخلا نود قاسا ةحاس ةءارب تربظ نأ ىلإ ام, سي بارشلاو ماعطاا ىف هس !دارآ انآ اما
 قو اب رج کات اعاو ایش ايري مل : لق دوعسم نبأ نع ی راما جرخأف « فو ناحتما ادارا ااو ایش ايدي
 بعلت انيك اما الاق ليوأتلا اهل ركذ الف : دازو هو دومسم نبأ نع حمص دنسإ ا جرخأو . فدض هدنء
 دع ةي رك دنعو 4 كبر ىلا مچ را ) لوق دعب رذ ىبأل عاد ( ملا ليضفلا لاقو ) هلو ۱ الا الا ىضق ؛ لات
 لعتنا ركداو ) هلوق ۰ نەدلاو « بانعألا و لوق دعب امهريغ دنعو « قیا الا وهو ( نوق رفتم بابرأأ ) هلوق
 ترک ذ نم لعتفا ةمأ دعب زکدا : لاق ةديبع ىبأ مالك نم وهو : ركذ نمد ىنيمعكلا ةباور ىف ( ترا ذ نم
 لآ ري فت ىف هلاق ةدیبع ىبأ لوق ره ( نرق ةمأ دعب ) هلوق ٠ ةلرقث ةلءبم ىنعي الاد تل وحف لاذلا ىف الا ترغداف
 كام قيرط نهو « هلثم سابع نبا نع دیج دئسا ىريطلا هجرخأو « نیح دمب و فو ريسفت ىف لاقو « نارع
 أرقيو ( هلوق . « نیئس دعب » ريمج نب دمعس نع اح یا نا جرخأو «رهدلا نم ةيقح دعبو لو ةمراع نو
 نبال ذاوشا ىف تفس ةءارقلا هذدو : ید ناك نأ لقي ركذت ىأ 1 نامها ان ورم ءاو اه دمب ممد لر حقب ( ا
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 « نامسن ىأ همأ دعب "یرف : ةديبع وبآ لاق « ىلقملا بهاذ ىأ هوءأم لجر لافي « كاحضااو ةمركعو ادق

 ةعاج نع ىور : یرباما لاقو « ادر دح ۳۹ ال تاكو ترهأ ه : رعاشلا لاق ميل نوکسب اما همآ تومأ لوقت

 ؛ نایسن دعب اهريسفتو « همآ دعب م اه رب ناك هنأ سايع نا نع حیف دنسب قاس مث < همأ لعب » اوأرق ما

 سابع نبا لاقو ) لوق ۰ ملا توكسإ اهنا نکا هوحن دهاج قيرط نمو «كاحضلاو ةمرکع نع هلثم قاسو

 مو هلوف ىف سايع نبا نع ةداط یا ن ىلع قرط نه متاح ىبأ نبا 4 و ) نهدلاو بانعالا نورصم
 یاب

 هنإ هلوق ز ةدیبع ىلأ ىلع در هيفو , نهدلار بان دالا لوق: ( نورص» هيفو سانلا ثاذي هيف ماع كلذ دعب نم

 ینادآ ىنإ ) ةقلا لوا ىف هلرق سارع نرآ لرق دیوید ؛ نوجنب نور همر هلرف یمف اجلا ىهر ةرمعلا نم

 وهو هيأ لوتیام رابتءاب رولا رصد قالطأ : لالا لاقف هب دارلا ف فاتخا دقو ( ارمخ رصعأ

 : رعاشلا لرغک

 نایضالا تصوءر ی دی را رام نالا للعلا هل دخل

 نوءسإ ناع لهأ : لاق كاحضلا نع یربطا جرخأو « هيلا لوقبام رابتعاب ادي ر" حمقا یمسف ۰ لبنسلا یا

 « رمخ لاق ؟ كعمام تلف بنع ةل همم ًايبارعأ يقل : لوقب ناما نب روتدم توم : سالا لاو ءارمخ بئملا

 نا جرخأو سفت دارآ هن و ‹ نسح دن متاح ۳۹ نا اجرا «اينع رهغأ ىنأرأ یا دوعتم نا ٌارف و

 ثالث ايف جرف تتونف ةبح تسرغ ىنأ مثلا ىري امف تبار : فسویا لاق قاس" نأ ةهرک» قبرط نم متاح یا

 نونص# ) هلوق . كنداع ىلع ىأ هیقسن جرا مث اثالث نجسلا ىف ثكم : لاقف . كلما تيقد مث نوت رصعف ديفانع

 جرخأو ؛ زارحالا نم نيسأا لدب ىازب نوزرح « زاجلا د ىف ةدمبع یبأ ددعو سارا نم مه اذا" ( نرسرح

 هلوق . نزلا نم نیا وا و ىاز مجم ها نوئرض سايع نبا نع ةداط ىبأ نب ىلع قب رط نم ما ىبأ نإ

 نجسلا ىف تدل وأ ) هلوق ٠ نارفالا نم كلام نع هتياورو ىعبضلا ليعامسا نبا وهو رذمم ناب ( ةيديوج )

 نم هايبنألا ثيداحأ نه ف وپ ةجرت ىف مدقت دقو ؛ ارستخم هدروأ اذك ( هتبجال ىعادلا ىنانأ مث فدو ثبلام

 هجولا اذه نم ریس ىف ىئاسنلا هجرخآو , ءاينالا ثيداحأ یف هحرش مدقن و طول ةصق هيف دازو هجولا اذه

 ثیدح لثم : لاق نك! هجولا اذه نم لسم هچرخآو ؛ ثيدحلا « ميهاربا نم كشا اب قحأ نحت » هلوأ ىف دازو

 كلام لثم یرهزلا نع سي وأ فآ قبرط نمو ها واعب ةرب ره نآ نع ةلس ىبأو ديه نع یرهزلا نع ليزي ن سا وب

ءاسا نب دم ن هللا كيع ةياور نم مب هوجرخأ هل وطب ةر وج قب رط نم كلام بلارغ »ىف یناعفرادا هجرخأ و
 

 موو ذيبع نآ لدي « ةلس یآنم د لاقت هذع هاور مس ىبأ نب فيهم نب دحأ نأ ركذو , .اممأ نإ ةب و وچ همع نع

 نبا نأ كلام ند دواد نب دمعس قیرط نم هچرخآ كلذكو لر وبا ال دیمع وا كلام نع ظوفحملا ناف هيف

 نع قازرلا دبع جرخأف» هقايس نم طسب اب هقرط ضعب ف عفو دقو « هب هاریخآ ديبع ابأو اديعس نأ هثدح بارش

 تارقبلا نع لئس یت> هريصو همركو فسوب نم تبجع دقل ر هعفر ةمركع نم رايد نب ورع نع ةي نا

 - لوسرلا هانآ نيح هنم تيجو دقلو « ىنوجر نأ طرتشأ ىتح تبجا ام هناکم تاك ولو « نايملاو فاجعلا

 ةباجالا تعرسأل ثبا ام ىرجسلا ف شل هناکم تذک ولو , كبر ىلإ حجرا لاقف كلما ىلإ جرخيل ىئءي

 مه یزروا ديزي ۸ مهار قب را ند ىربطأا هل ص و دار ل ص | ذهو « رذملا یسخترآ او باما یتردایل و
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 نجسلا ف كل ۱ املا وا ةملكلا الوو 5 دازو هرک فف هيف سارع نبأ رک ذب راند 8 ور نع ىارلاو ةمجعاا

 ءایت الا یرداحأ نم فو صو ف كذب قلعت ام حرش یا دو ۾ تا م

 مال ىف یا ىأر نم سیساپ - ٠ * هلن > ۶ ۱
 :لاو ةرب ره 5 نأ « هل ا یره؛زلا نم ۆئ ْنَم وا وب ا نادبع شر هس ۳

 لاق : نا لبع وبأ لاق.« ی ناطيشال a الو « هظنولا ىف ناريس مانا ف ار نم ؛ لوق ع یبلا تعم

 هتروص ىف هآر اذا نيريس نبا

 لا يضر سنأ نع » ةينانبلا تباثانتدح رات نب زيزم بع انثدح أ نب لمم ار - 4 ص 0 5 3 2 1 ٤ ش .
 8 ۰ ت ۳۳

 نم ءزج مان ایژ و « یب لث ديال ناطیشاا ناف . ىف آر دقف مانلف ىف آر نم : هوم یبا لاق : لاق هنع
۰ 

۱ 
 «ةوبنلا نه 6 رح نيعبراو تم

 یا نع » لس وب یربخآ رفمج یا نب ن 9 نع الا اه لح ر ی یی 207 — 6
 نع ثفذيلف ۵ رکی ع ار نش 8 ناطيشلا نم محلاو نا نم ةا ياا ورا ۱ ىنلا لاق لاق دانا و 2 ت ۰ ۳ ت ۰ 4 هه ی 2

aت ©, 24  e1 3 و 3 9  

 4 ی یءارببال ناطیشا *ناو ¢ ه رضا ۷ اما ناطيشلا نم داومت.او 0 الث ولاوش

 ةمس وأ لاق "یرهرلا نع "یدیب*را ین دح ٍبرح نب د6 ان لح ف ن والاخ شر سم كةوقك 1 ۳ 4 و - ِ ۰

 یرهراا ىخأ ناو نوت ا .6 قلبا ىأر دقن ی آر نم: 2ك ىنلا لاق : هنع 21 يضر ةدایق وبأ لاق»

 ىنأ نع 2و بابخ 7 نا رابع نع داملا نا ىنث دح ”ثيللا اح ”فسو» ۸ نا ربع شرح سه ۷

 « یناوکنیال ناطيشلا ناف ءملا یأر دقف آر نم : لوقب ب ىنلا عمس "یردمنا ليعس - 0 rt ۳ 5 مج. 2
 هلو ۰ ةريره بأ ثيدح لوألا ثيدحلا : هیداحآ ةسمخ هيف ركذ ( مانملا قم ینلا ىأر نم باب ) هلوق

 قيرط نم ىليعامسالا لا هر ی ) لاو ةر ره اأ نأ ) هلق . ديزي نبا ود سا و و كرا-زا نبا وه ( هللا دبع )

 داز ) ةظةملا ىف یناری-ف مانا ى ىنآر نم ) هل ۰۰ ةر ره أ تمم ةماس وأ ىنيخأ » ىرهزلا نع یدم زلا

 نما و ةروک ذاا قي رطلا £ ىل,ءامسالا لع عقرو كذا 0 اذنكم € هظمر زا ل ینآر le ls وأ 3 هجولا اذه نم لسم

 ةناوع وبأر یذم را هدف و . هچام نا دنع دوه م نإ كاد ق هلثمر « قاری و لوف لدب ۳ ةظةرأا ق ىنآر

 ا أكف ةظقيلا يف یا ريسف : ظافلآ ةئالث هذرف , ةظقبلا ىف قآر امتأكق و ةفیحج ىلأ ثيدح نم هجام نبا دنع عقوو
 دبع وبأ لات ) هلوق ٠٠ ةظةلا ىف ر هلوف الإ ةئااثلاك بابا یرداحآ لء و ةظقيلا ف ىف آد دزف «ةظقملا ىف یآر
 ال وصرم هاب ور دارو, ایه رغ لع تا و رد ىنآلو ى" زا قياما ۳ طة (ه د وص 5 هآر اذإ ل دبع نب لاو هيأ

 بوبا نع ديز ني داح نع یراخبلا خویش نم رهو برع نإ ناماس نع یضاقا قحسا نب ليعامأ قيرط نم



 ريبعتلا باتک ۹۱ يع

 فصو ناف « هةيأر ىذلا ىل فص : لاق علل ینا یار هنأ لجو هیاع صق اذ] -ن ریس نرا ینعب دمع ناکو لاق
 ینئدح و بياكن معاع ق رط نم ماحلا جر ۳ : هدب ژیام التانجو ۰ حیف هدنسو « هرت 0 : لاق افر عیال ةفص هل

 : لاق . هب هنوشف ىلع نب نسل تركذ : لاق « ل هفص : لات مانلا ىف هلي ىنلا تيأر سابع نال تاق : لاق ىبأ

 2 هللا لور لاق » لّو ةر ره یآ نع رخآ هچو نم معاع ی نا ةچرخآ ام هضراعر و . دج هدئسو ۾ هير دق

 وهو « هطالتنال فيعض وهو ةمأرتلا یوم ام هداس قو « ةروص لك ف ىرأ یناف ىنآر دقف مانملا یو آر نم

 4: فصل 2 يالا ةيؤر : ىل رملا نب ركب وبا ىضاقلا لاف أم اههتيب عمجلا نکع و ؛ طالتخالا دعب هنم عم نم ةياور نم

 « ضرالا مريذتال مابین لا نأ باوملا ناف ل.ةءال كاردإ هتفص ريغ ىلع هتي ؤرو . ةقيقحلا ىلع كارد] ةءولعملا

 ةقيقحال ايؤرلا : لاقف ةيردقلا ضبب ذشو لاق ء لثنا كاردإ تافصلا كاردإو ةقيقح ةعركسلا تاذلا كاردإ نوكيو

 بلقلا ف نیم ةكردم يف: نيم اكل أضر :)اقو : ةّئيقع- نأ رلا وندا عقن اهنأ مع زف نيك اصلا ضعي ذشو الصا ۸۶

 الو « ةمايقلا ف یناریسف هاذعه لیقر « هيف قإأ بیغو قح هنال یآر ام ریسفت یریسف هانعم « یناریسا و هلوف لات

 ماملا ىف آرام یباطا ةظقيلا ىف هآر ول هنأ ءانمو هیهشآ ومف « ىل آر اعاکف , هلوق امأو < صيصختلا اذه ىف ةدناف

 ىلع هآر ناف , ةنورعملا هتروص ىلع آر اذا هلك اذهو : لاف : اليثمتز اق ىناثلاو ةقيقسو اقح لوألا نوك.ف

 لاق ىووذلا لاقو . سكملابف سكملا ىلعو هيفو ىثارال ريخ رف الثم هيلع القم هآر ناف « لاثمأ ىبف هتفص فال

 هابؤد تناك هنايح ىف هتروص ىلع هآر نم نأ قخا یأر دقف وأ ین آر دقف هلرقب داراا نوكي نأ لمح : ضایع

 هاوس ةفی هار هنأ حیحصلا لب فيض اذه : لاقف هجمت و . ليرأت اب ور تناك هتروص ديغ ىلع هآر نمو . اق

 هارب هنأ هلرق رهاظ لپ « كلذ ىفائيام ىضاقلا مالک سم ىل ربظب لو : ىهتلا اهريغ وأ ةورعلا هثفص ىلع تناك

 : ىطرقلا لاق . ريبعتلا ىلا جات ام ةيناثلاو ريمعت ىلا جاتميال ام ايؤرلا نوكست ىلو آلا ىف نك .٠ نيلاحلا ىف ةقيقح

 اذهو لاق « ءاوس ةظقيلا ىف هآر نك ه:ةيقح ىأر مولا ىف هأر نف هرهاظ ىلع وه موق لاقف ثيدحلا ینعم ف فاتخا

 ىف نايئار ه"ربال نأو اياه تام یتلا هتروص ىلع الا دحأ هاربال نأ هيلع مزلي و « لوقعلا لئاوأب هداسف كردب لوق

 نم مزلیو , هوبطاخيو سان بطاخو قأو آلا ىف یثعو هربق نم جرخم و نالا ايي نأو نيناكم ىف دحاو نآ

 ليلا ىف ىر نأ زئاج هنال بلا ی ماو ی درج رازف ءىش هيف هرق نم قبب الف هدسج نم هربق ولخم نأ كلذ

 . لقع نم کم یدآ هل نم اهب مزلبال تالارچ هذهو . م بق ريغ ىف هتةيقح ىلع تاقوالا لاصتا عم راهنلاو

 نوك-: نأ ءةفض ريغ ىلع هآر نم نأ هنم مزليو « امأع ناك ىتلا هتروص ىلع هأر هآر نم نأ هانعم : ةفئاط تااوو

 عقتو هب ةقئاللا لاوحالا نم اینا ىف هنلا- فا اخت لاح ىلع مونلا ىف ىري هنأ مولعاا نمو. ثاغضالا نم هاب ۇر

 نم ناطیشلا نکس ولو, یاب رادنا كلت ءالتما ىلع لدي هناف الشم هم اراد للم ىؤر ول اک اة اب ورا كلت

 اذكو ابر هزنت نأ ىلوالاف ءىب لثمتيال ناطمشلا ناف د هلرق م وع ضراما هيلا بسني وأ هياع ناك ام ءىثب ليثقلا

 : لاق « هنظقي ىف ناطرقلا نم مهم اكةمصعلاب قياأو ةمرحلا ىف خابأ ورف ‹ كلذ نع هيلا ب ام وا هنم ءىش ابژر

 ولو امسفن ىف قح یهلب امافضأ الو ةلطاب تسيل ةلاح لک ىف هتیژر نا هدوصقم نا ثيدحلا اذه لب وأ: ىف ميدصلاو

 نب ركب یا یضاذلا لرف اذهو لاتو هقا لبق نم وه لب ناطيشلا نعسياة روصلا كلت روصتف هتروص ريغ ىلع ىؤر

 الاو اهرهاظ لء تناک ناف هب ىئارلا مالعإ دصق ىذلا قلا یار ىأ < قاا یار دقن د هلوق هدیوب و . هريذو بط
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 امإو هنع رجدتیا امإو ىئارلا فیخیا امإ رش نم راذنا وأ ريع ىرشب ام !مال اهرمأ لمج الو ابليوأت ىف ىعس
 ةظذيلا ىف هايژراا كل قیدصت ديرب« ةظقيلا ىف یناریسف » هلوق لاطب نبا لاقو ٠ هايند وأ هتد ىف هل عقب کح ىلع هبنيل
 نم هتمآ عیج هارف ةظقيلا ىف ةمايقلا موي هاريس هلال ةرخآلا ىف هاري هنأ دارملا سولو : قلا ىلع اجورو اهتو

 ` اذه نوكيف هنو باغ ليج هن وكلا هرب مو ةتابح ىف هب نمآ نم داراا : نيتلا نا لاتو ء مو“ هرب ل نمو مونلا ىف هآر

 ظوفحا ناك نا : ىرزاملا لاتو ءزارقلا هلاق ةترم لبق ةظقيلا ىف هارب نأ دبال هنأ ه ر مو نمآ نم لکا أرشيم

 نم هرصع لهأ دارأ نوكي نأ لمتحا « ةظقيلا ىف یناریسف و ظوفحلا ناك ناو رهاظ هانمف تنبل ف ىن آر اهأكف د
 لاقو .قِي هيلا كلذب هللا ىحوأو ةظقيلا ىف كلذ دعب هاوي هنأ لم ةمالع كلذ لمج ماثملا ىف هآر اذا هناف هيلا رجا

 ةرخألا ىف هاريس هنأ ةظقيلا ىف اب ورلا ىم ليقو « امتع و ةظقرلا ىف ايؤرلا كلت ليوأت ىديس هانعم ليقو : یضاقلا
 ءةيرم ماناا ىف هتيؤر صوص قي الف ینا هرب مل نمو ماا ىف هآر نم هئمأ عی هارب ةرخالا ی هنأب 52

 هتمركشل ةبجو» !مياع فصوو اهب فرع یتآ ةفصلا ىلع مونلا ىف هل هاب ور نوکت نا لايتحاب ضايع ىضاقلا باجأو

 الو : لاف « تايصوصلا نم كلذ وحنو ةجردلا ولعب هل ةعافشلاو هنم برقا نم ةصاع ةيؤر هاري نأو ةرخآلا ىف
 نع ركذن رخآ لمع ىلع ةرج ىفأ نبا هلحو . ةدم الو هيب ةيؤر عمي ةمايقلا ىف نين ذملا ضعب هللا بقاعي نأ دف

 شب ىلع لخدف ثيدحلا اذه ىف ارکفتم ظقيتسا نأ دمب قبف مونا ىف لب ینا یار هنأ هريغ وأ سابع نا
 مد ب ینلا ةرود ىأرف ايف رظنف رم بل تناك ىتلا ةآرملا 4 تجرخاف ةن ومیم تلاع ارامل و نيئمؤملا تارمأ
 نع هرلآسو ةظفياا ىف كلذ دمب هوأر مث ملا ف جب ین ارآر مهنأ نیل اصلا نم ةحاج نعلق و ؛ ةسفأ ةروص رب
 ىلع ل ولو ادج لکشم اذهو : تاق . كلذك ىمألا ءاج اه« رفت قيرط ىلإ مث هشرأف نيفوختم اهنم اوناكءايشأ
 ركذي مل مث مانملا ف هوأر اج امج نأ هيله رکعب و « ةءايقلا موب ىلإ ةبحصلا ءاقب نكمأل و ةباحص ءالؤ ناكل هرهاظ
 دقف ماناا ىف هآر نم لاق ن» ىلد یطرقلا راکنا دتشا دقو : فلخترال قداصلا رخو ةظقيلا ىف هآر هنأ مهم داو

 تامارك ىلع لاق ام لاحأف اذط ةرج ىب! نبا نطق دقو « اورق مدقت اک ةظتيلا ف كلذك اهاري مث هنفیقح یار

 ىلعن مريغ امأو قرفوتلا لهأ ىف ماع هنأ رکذ مث « ءار لک ىف مومعلا نع لو دملا نيمت كلذنکنکب ناف ءال والا

 ؛ مارك الاو ةما رکلا قو راعإ قيدصلل حقي اک ءاوغإلاو ءالمالا قيرطب قیدن زا عقب دق ةدامأأ قرخ ناف « لاتحدا

 هييشللا لع هنأ اهدمعأ : ةتس ةبوجألا نم لصاحلاو . یهثنا ةئسلاو باتءكلا عابئاب امميب ةقرفتلا لصح اءاو
 ابليوأت ةظقيلا ىف ىريس اهانعم نأ انا . «ةظقيلا ف ین آر امتأكف , یرخالا ةاورلا ىف هلرق هيلع لدو « ليثألاو
 ىتلا ةآرملا ق هارب هنأ ارعبار . هارب نأ لبق هب نمآ نم هرصع لهأب صاخ هنا ملام « ريبعتلا وأ ةقيقحلا قیرطب
 هارب نم قلاعمال ةيضوصخ درع ةمايقلا مرب هاري هنأ اممماغ . لماحما دعبأ نم اذهو « كلذ هنكمأ نإ هل تناك

 دق : ىطرقلا لاتو . لاكشالا نم مدقتام هيفو هی اخم و ةةيقح ايندلا ىف هاري ةنأ اهسداس . مانلا یف هرب ل نم ذثنیح

 اهانعم مقي ةراتو ةقياط» عقت ةرات ةلثمالا كلن نأ ريغ ءاوسفنأ ال تايئرالل ةلثمأ مانملا فري ىذلا نأ ررقت
 اؤر ىفاثلا نمو هئيغب هموآ ىف هآر ام ةظقيلا ف یار هنأ ربخأف « تنأ ىه اذاف » هيفو ةشئاع غالب هايؤر لوالا نف
 هن رکا یئارلا قوش نيكست ir هتإؤر دنارف نمو روءالا كلت ىل أ١ ىلع هيبنتلا ,ون انا اب دوصقلا و رجا ىتلا رقبلا

 مظعم ةژد نآر نم ىأ < ةظقيلا ىف یاری هف » هلوقب ةراثالا كلذ ىلإ و ؛ هن ههاش» ید لعل تبع ىف اقداص

 ىرابلا حت ه ۱۲ ج ٩ - ما



 ريبقتلا باتك ۹۱ ۳ ۸

 كلن دوصةم نوكي نا زوج و : لاق , ةيولظد لكب رفظو ةيوبحم ةءيؤر ىلا لصو ىتدهاش ىلا قاتشهو ىتمرحل

 .ناسحإو ةءاسإ وأ ناصقنو ةدايز نم یارلا هاریام بسح ريعيف « هتعيرشو هئيد وهو هتروص ینغم انؤرلا

 ةياور ىف ( ی ناطیشا لثمتي الو ) هلوق . نما وہ ررظ ناف ىل ربظي م هبق ىذلاو عباس باوج اذهو : تالف

 لاق نکا هه ةرب ره ىبأ ثيدح نم معلا باتک ىف ىنعمو « ىف لثمتيال ناطيشلا ناف ر هذعب ىذلا ثيدحلا ف نأ

 ثیدح فو « ىب لثمتي نأ ناطیشل یغرنبال هنا و هجام ناو لسم دنع رباج ثيدح قو « یندوص ىف لثمتيال »

 ناو » هيلي ىذلا ةداتق فآ تب دح قو < ق لئمتي نأ عيطتسإال ناطيشلا نا د هجام ناو ىذمرتاا دنع دوفسم نبا

 رذ أ ريغ ةياور قو ء فرو ص اہم ریصر نأ عيط”سإال هانههو ؛ ىطاعتي نزوب ءارلاب « ىءارتيال ناطمشاا

 هوا امآ « یناوکتال ناطیشا ناف ه بالا رخآ ىف ذیمس ىلأ ثید> قو « ةيناتحت فلالا دوو یازب ءاياذت و

 ىءارتيال» هلوت امو ٠ یر وص لثم ىف انئاك ریصبال ءانعف ءقروص قد هلوق امآ و« ىف هبشتبال هانمف  لهتال د

 « ىنعملا اذه نم ةديعبب یرخالا ةياورلا یا و « یز ىف ربظيال ىأ اءاع یارلا ةءاور حارثلا ضعب حجرف « ىف

 ىف نوكيال یمااو « لعفلاب هيلا فاضملا لصوو فاضلا فذحت ىن وك نوکشرال ىأ « یناوکشبال , وف امأو

 ىأ فرو متا نم هنكسمأ ناو ىلاعت هللا نأ ىلا ريشإ « خیطسیال » لوقو ؛ دحاو ینعم ىلا عجار عيجلاف « ىتروص

 لع نإ : ثيدحلا ىف اولاأ ةعاج اذه ىلا بهذ دقو« 2 یی ةروص ىف روصاا نه aie هنا دارأ ةروص

 ىلع هارب نأ دبال : لاق ىتح كلذ ىف ضرغلا قيض نم مهنمو « ابهباع نآک ىتلا هتروص ىلع ینارلا هآر اذا كلذ

 عی٣ ىف مىمعألا باوصلاو ؛ ةر ەش نب رشع غلبت ل یا ضربلا تارهشاا ددع رع ی مع ضيق ىلا هتروص

 « هرع رخآ وأ هتیاوپک وأ هتلوجر وأ هبابش ىف ناک هاو ام تقو ىف ةيةرقحلا هنروص نوک نأ طرشب هنالاح

 یضافلا بهذف ثيدحلا اذه لب وأت ىف نوققحا فلتخا : یرزالا لاق ىنارلاب قاعتتي ريبعت كلذ فلاع ال ن وكي دقو

 تاوبشت نم الو اافضآ نوکنال ةحر ها ژر نأ ین آر دقف مانا ىف ىف آر نمد هلوقب دارملا نأ ىلا بيطلا نب ركب وبأ

 نأ ىلإ ةراثإ «ىب لثمتبال ناط. دلا نأفر هل وة قو لات ۾ قلا ىأر دقف رهن رط ضءب ىف هلوق هدضعو : لاق« ناط,دلا

 هكردأ دقف هآر نم نأ داراا و هرهاظ ىلع لو# ثيدحلا لب نورخآ لاتو : یرزالا لاق مث . اماغضأ نوكستال هایژر

 ريغ ىلع یر دق هوک امآ و « هرهاظ نع مالكا فرص ىلإ جانح ىتح هليح لقد الو كلذ نم عني عنام الو

 شعب نافب دقو , هيلع یهام ريغ ىلد اهل لیختو هتفص ىف طاغ كلذ سران امم نیفلتخ نيناكم ىف یرب وأ هتفص

 « ةيئیم ريغ ةليختم هنافصو ةيئرم إب هناذ نوکسف داملا ىف ىرب اع ًاطبتیم لیخت.ام نوک تايئرم تالايخلا

 او «انوفدم وأ ضرالا ىلع ارهاظ ىئ ىلا نوک الو ةناساا برق الو سهیلا قيدحت هيف طرتش,ال كاردالا و

 ةرگ نرکت و هن اقب ىلع لدیام حیحصاا لا ىف ءاج لب « ب همسج ءانف ید لباد متي مو « ادوجوم هنوک طرتعي

 ماع وف اباش وأ لس ماع وهف اخیش هآر نم نإ ریبعتلا ءابل ١ ضوب لاق اک تالالدلا فالخا تام ملا فالنخا

 ةفصلا قد لمع كلذ نان هلق لحمال نم لنقب هرمأي دحا آر ول اک هلاوفأب قاعتبام كلذ نم ذوب و « بر

 ةتايح ىف اماع ناك ىتلا ةفصلا ىلد هآر اذا ثيدحلا ین نوكي نأ لمت : ضايع ىضأقاا لاقو . ةيئرأا ال ةليخاملا

 همج و ىلع جرم ام ايؤرلا نم ناف , هم ارۇرال لب وات اور تناكاهريغ ىلع ىؤر ناف « هلال ةداض» ةفص ىلعال

 تناكءاوس ةةيقح هارب هنأ حيحصأا لب  فوعض یضاقلا هلاق ىذلا اذه : یرونا لاقو . لب وأت ىلا جاةىام اهتمو
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 نوا مامإ نيريس نر دم نع مدقت خيشلا هدر ىذلا اذهو یرزانا هركذ اك اهريغ وأ ةفورعملا هتفص ىلع

 نيلاحلا ىلع هایژر نوکت ناب ىرزاملا هل ام نيب و هنیپ مما نكي و « نس> طرموت ىضاقلا هلق ىذلاو « هرابتعا
 ناكةتروص ريغ ىلع ناك اذإو ريبعت ىلإ جاتحم ال ۰ رهاظ ىل.ع مانملا ف یر نأك هتروص لء ناك اذإ نكل ةقيقح
 یرج كلذ ىلعو « رهبعتلا ىلإ ماناا كلذ ىف هاربام جاتح و هيلع یه ام ريغ ىلع ةفصا هلیخنا یارلا ةمج نم صقنلا
 لبقي الف الإو ةيورملا ةفصأأ نفاو ناف هّدفص نع لأسي هناف رطل ىنلا تبار لهاجلا لاق اذ : اولاةن ريبعتلا هالع
 نم : رها نب دم نب لآ دعم وبأ لاما ,ىف 6 ةروصلا نآ عم هده فا 2 ةه ىلع هار اذإ ام ىلإ اوراشأو ‹ هلم

 اسباع لالا ریغتم هآر نمو « هاداع ن هرفظو هماج لاکو یئارلا حال ص ىلع ليلد كلذف هتئرهو هلاح ىلد این یار
 یک نأ دعب لافف یوونا ءراتخا ام ىلإ ةرج ىبأ نب دع وبأ خیل انو . یئارلا لاح ءوس ىلع لاد كاذف الثم
 یلارلا نيد ىف نسح كاذف ةنسح ةروص ىف هآر نف الصأ تروص ىلع دوصتبال ناطيدلا نإ لاق نم مجمو : فالحلا
 دقو « قلا وه اذهو : لات  نيدلا ةرج نم ىئارلا ىف للاخ كاذن صقن وأ نيش هحراوچ نم ةحراج ىف ناک ناو
 ءال وأ للغ هدنع له ىثارأل نيبقي ىتح هايؤر ىف ىريكلا ةدئافلا لصحت هب و ؛ بولسألا اذه ىلع دجوف كلذ برج
 نسحأ ىلع اهمتاذ ق یهو اهيف روصت هريغ وأ نس نم اهبلا رظانلا ین ناك ام ةليقصلا ةآرملا لثم ىنادون کاب هن اال
 امو ق- و مف اهةفاو اف هتنس ىلح ضرعي دنأ مونا ىف لی همالک ىف لاقي كلذدكو ۰ نیش الو اف صقنال لاح
 ريخ اذهو : لاق « هرسپ وأ ىئارلا حمس یف وه ا«] لالا ق> ةعرركللا تاذلا ابقرف ء ىئارلا حمس ىف لا اف امفااح
 روصتب نأ ناطيشلا عنمو اهل هاب ۇر مومعب هيبن هللا صخ : لاق مپ عب نع ضایع یضاقلا یک مث . كلذ ىف هتعمسام
 ةظقيلا ىف محلا ةع ىلع ةلالدأل ءايبنالل ةداملا هللا قرخ اأو « مونلا ىف هناسل ىلع يبذكمااب عرذتي الثا هتروص ىف
 قلا نيب سدألا لخدل كلذ ناك ولذا . هلا ةداضم ةفص ىلع الو ةظةیلا يف هترود ىلع نأطيشلا روصت لاحتسا و
 ىح كلذکو ؛هديكو هئاقاإو هروصت و ناطر ءال ,زم كلذإ اهاح هللا ىح , ةوبنلا ةممج نم ءاج ا« قثوي و لطابلا و
 بیر ال حيت لع ىلإ اقیرط نوكيو نيرجولا ىف هايؤد حصتا كذب لبث نع یال ینا ريغ ایؤرو مسفنآ مای ور
 نيب قیفوتلا ف ىل رهظب و : تاق. كلذ ىلع مالكا قاسو مانلا ىف ىلاعت هللا ةيؤر زارج ىف ءايلعلا فات مو بو

 كلذ لعو « ةفلاخم تافصلا رثا تناك واو هآر .دقف هب صتخ ام رثكأ وأ ةفص ىلع هآر نم نأ ءورک ذام ميج
 یأر دف و هلوق لر, اهاعو ريبءت ىلا جاتحم ال ىذلا قلا ها ورن ةلء اک هته ىلع هآر نف هآر نم اب ور ترافتف

 دقن كلذ نم تناك لاح ىأ ىف هآر نم لک نأ قالطا حصر و , كلذ مس ليوأنلا لخدیف هتافص نم صقن امهمو قلا
 اير ىف فالحلا اهف اورج مو ًاالط» مانلا ف لجو زع یرابلا ةيؤد ريبعتلا لهآ زوج : ( هيبت ) ةقيقح ءآر
 ةراتو دلاولاب ةرات و اطلس اب ربعي ةراتف اههوجو عيمج ف لپ وأتلل ةلباق رومأب كاذ نع موضعي تاجا للي ىنلا
 مهلع زر هب رعب نم عیجو امام هناذ ةقيقح ىلع فوفولا ناك اءلف  ناک نف ىأ ىف سيث راب ةرانو ديسلاب
 وهو ا-ملع قفتلا هتفص ىلع ىؤراذاف هلل ینلا فالخ < اعاد ریبعت ىلا جاتحت ءايؤر تناك بذكلاو قدضا)

 « ی آر» هلوق ىنمم سيل : ىلازغأأ لاقو . ريبعت ىلإ جات<ال اضع اقح 2۱ ذه ىف تناک بف کلا هيلع زوال
 « هيلا ىمفت ىف ىذلا یا اس ىدأتي 27 لالا كلذ راص الاشم ىأر هنأ دارملا ٤لو ىندب و ىمسج ىأد هنأ
 ةرائو ةيقيق> ر وكمت ةرات 4الاو : لاق « ىندب و یمسج یر هنأ دارلا سیا فظقملا ىف یا ریسف , لوق كاذكو
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 تی تکه ا

 هل لاثم وه لب هصخش الو قطضا ا حور ره سوال لكلا قم هآر ۵, لدختلا لاثلا ريغ سفالاو : ةا ا نوت

 ىف نکا و ةروصااو لک شلا ند ةهزتم هت ذ ناف مانلا ىف یلامتو هاجس هللا ىرب نم كلذ لئمو لاق , قیتحعلا ىلع

 فیرعتلا ىف ةطساو هن وك ىف اق- لاثملا كلذ نوکی و « هريغ وأ رون نم صوسحم لاثم ةطسا رب ديعلا ىلإ هنافب رعت

 ممافلا وبأ لاتو . هريغ قح ىف لوقي اک ىلاعت هقا تاذ تيأر ىنا ىنمي ال مانلا ىف ىلاعت هللا تيأر ىئارلا لوقيف

 هنع یلامتی فضو ىلع هللا ىأر ول هناف ء وه نوک نأ الز مزا لال هتفص ريغ ىلع هايؤر نا : هلصاح ام ىريشقلا

 سم : ىطساولا لاق 6 لبوأتا نم برض ابژرلا كلل نوكي لب هتيؤر ىف حدقيال كلذ نع هزنم هنأ دّقتمب وهو

 ةفص یاب مانلا ف ی آر نم ینعاا :ىيطلا لاقو . كلذ ريغو یثارلا راتو ىلا ةراشإ ناك خيش ةروص ىلع هب د ىأر

 بوسنملا ملا وه ىذلا لطاسبا ال ءةرشيم یهو هللا نم یه ىتلا قلا ایژرلا ىأر دق هنأ لمر و رشبتسيلف تناك

 دسقف » هلوق اذکو ؛ لطابلا ال قلا ةو د ىأ « قلا ىأر دقف » هلوق اذکو ء ىب لثمتبال ناطیشاا ناف ناطرشا

 خیشلا ركذو . ءیش اهدغب سبل ايؤر ی آر دقف ىأ ؛ ںاک لا ىف ةياغلا ىلع لد ادعا اذا ءازجلاو طرشلا ناف « آر
 ی هلع ر وص تم« ف نأ « ی لثمترال ناط.كلا ناف ١ هلوق نم ذخؤي هنا : هصخام ام رج یا نب دم وأ

 ىأرم نم قدصأ كاذ لب , اقح نوک كلذ نأ هملکی هنأ هرس ملاع ىف هل تروصتو پولقا باب رآ نم هرطاخ

 فانضأ ةلج نم وهو , مالالا وه هيلا راشأ ىذلا ماقلا اذهو . یا مم ولق رپ وذث نم ماع هب هللا "نم 1 م ريغ

 دقو « ةوبنلا نم هزج هنأ ایژرلا هب تفصو اس« هنصر ثيداحألا نم ءىش ىف رأ ۸ نکل و « ءاببنالا ىلإ ىحولا

 هناف ماهلإلا فالخ , دحأ لكل عقيو ةفاتخم تاليرأت هلو ةررقم دءارق ىلإ عجر ماناا نإ اههنإب قرفلا ىف ليق

 نأ اوركذ كاذب ةفرعملا لهأ نأب بقمت و « ناطيعلا ةمل نيب و هنيب اهب نيج ةدعاق ىلإ عجرب الو صا وخل الإ عقبال

 تبث نإ اذرق « رقتس الو برطضن ناطرشلا نم نوكي یالاو بردم الو رق:-ٍو قلا نم نوكي ىذلا رطاخلا

 یاعمسلا نب رفاظملا وبأ لاق كاذب تبثتال ةيعرشأا ماكحألا نأب ةع لا حرص دةف كلذ عمو « احضاو اقراف ناك

 لمعلا ىلا وغدي ململ باقلا كرج ام مالالا نأ ةيفنحلا ةمثأ نم ىسوبدلا ديز ىبأ نع ىكح نأ دعب « مطاوفلا » ق

 ضع نعو , حاباا باب ىف اراك ججا دقف دنعالإ ب لمعلا زوحيال هنأ روا هيلع ىذلاو : لالدتا ريغ نم هب

 ىح اممم ىأ €( لحنا ىلا كبر ىح وأ و) هرقب و (اهاوقثو اهرو اممم افا ىلامق هلوقب جتعاو ةجح هنأ ةعدتبملا

 0 هلوت ثيدحلا هنءو ىرخأ ردارظ هيف ركذو « ىلوالا قبر, یمدالا كلذ يلم هنم ف ۇق « ارااصد تفرع

 ىلع ةبدقم ةجح هباق ةدابش لمجل « ك وتزآ نا و هعدف كردص ىف كاحأم و ةمباول هلوف رز « نمولا ةسارف اوقنا د

 یضاما همرح ۱:] و « نطاب یحو هنأو قح ماهالا نأ اذم تبثف « نوا دم ممالا ىف ناک دق , هلوقو « ىوتفلا

 تاپ الا ىف ركسفتآ ىلع همحلاو ةجحلا رارتعا ىلع ةلادلا تايآلا ةنلا لمأ نت لا هلع ناطبشا یو اليك هال

 هقا نم نوكي دف رطاخلا نأب و  ةرورعم ةريک یهو نوظاو سجاواو ىتامألا مذو ةلدآلا ىف رظالاو رابتءالاو

 : لاق « قح هنأب فصوي مل اقح نوكحيال نأ لمتسا ءىث لکو « سفنا نم نوكي دقو ناطیشا نم نوک دقو
 ىلا یحولا امأو ٠ ججا ودو للعلا قيراط افرع هانع» نأ ( اهاوقثو اهرر اهم ان إل هو نع باوجلاو

 ةدامش لمجال نکا امل نف ةسارف) اهأو « شا هاا حال ها امر عئانم' قا من یدالا ىف هريظذف لحالا

 «دودرم مامالا راکناو : یناعهسلا نبأ لق . اصخا» یهتنا هربغ نء وأ هللا نا امن وک قق ہال انال ةجح بالا
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 « ناطيشلا ةسوسوو سفنلا ثيدح نم عي دودرف الاو ؛ لوبقم ومف هدریام ةئسلاو باتکلا ىف نكي لو ةيدمملا

 عجرب نأ نك .lls ةيأر هب یرةب و هرظن 2 دادزب هدم رون ةدایزب هدیع مركب هللا نأ ركستنال نحو : لاق 2

 قفاو ناف هدابع نم هاش نم ةب هللا ص روت وه امناو ةيعرش ةجح ةنأ معدت الو« هلصأ فرمیال لوقب هبلق ىلإ

 هی هاو لس ین ىأ ر ول مال نأ ها هلا مدام الو نم ذوخ ور و. ىهتا ةدملا وه عرشلا ناك غ رشا

 عقو :( هيبف ) ٠ مدقت اک دمتم لا وه ىناثا اف ؛ رهاظاا عرشلا ىلع «ضرمي نأ دبال وأ « دب الو هلاثتما هيلع بحي له

 « ةيعكسلاب الو » هيف داز نكسا هظفلب بابلا ف ثيدح لرأ لثم دیعس یآ ثيدح نم ىتاربطلل طسرألا مجءلا ىف
 (قآر دقز مانملا ىف نآر نم ( هلوق , سنأ ثیدو لاثلا ثيدحلا . ثيدحلا اذه ىن الإ ةظفللا هذه ظفحتال : لاقو

 رغا اذه ىف دعا: ییلعا لاق « بدالا باك قو معلا باتک یف یم اک ةر ره ىنأ ه ثودح قم عفو ظفللا اذه

 مذ بايترا الو ة ةش ریغب اک لع یتةیفح يآردقف آر نم ىأ , ة) ایا ىف ىفاذتلا ىلع لدف ءارجلاو طرشلا

 لطابلا ال نملا ةيؤر ىأ « قلا ىأر دوق و كيعدس ناو ةداعق ای یو دح ىف هلوق هديؤيو « ةلماك اؤر یه لب ىأر

 نأ ىل ربظي ىذلاو ءةظقيلا ىف ىناديسف مانلا ىف ا ر نم » هلوق ليوأت ىف فلكن نم مالك نم مدقئام دز وشو

 ىذلا لطابلا ال هقا نم ىه ىلا قلا ايؤرلا ىأر دق هنأ لعیو رشبتس وا 2 ۳ ىلع مان! ىف ىف آر نم ذارملا

 « ءزج نما ايقرو » هيفو « هنايب مدقت دق ( ىف لثمتي ال ناطيشأا ناف ) و ) ِهلوُق لثمتيال ناطيشلا ناف دا وه

 ۰ ىش فاسو « هللا نم ةا ااا ابژرلا و ةداو نآ ثيدح ۹۷ لا ثيدحلا . 1 هری لبق ةه قبس دقو( فردا

 عبارلا كثيدحلا ۰ هيفام ترک دقو « ىف ىءاربب ال ناطشا ناف د هاو 3 ناطيشلا يه محلا باب د ف هح رش نم

 : ییلعلا لاق « سماخلا ثيدحلا ىف هلثمو ؛ قدصلا ىأ نملا مانا ىأ « قلا ىأر دقف ىف آر نم  ةدانق ىبأ ثيدح

 . محلل ليلعتلاو ینماا ممتا « ىب لث ميال ناطيشلا ناف » هلرقو « قلا ةيؤر ىأر دقن ىأ دکوم ردصم انه قلا
 سر۶ هايور امپنآ دی رب 6 لسم نب هللا كوع نإ د# وه ) یرهزلا یخآ ناو ۱ كزب نب ین ) ساو همب ات ) هلوق

 سوب ظفل ىلع هقاسو اهيقيرط نم اهباصو اهلسم نأ لوألا ثيدحلا ق تركذ دقو « یدیبزلا ءاور اک یرهزلا
 یار نم » هظفلو هيف لسم خيش ةمثيخ ىبأ نغ هدنسم ىف ىلعي بأ هجرخأو ؛ هيلع یرهزلا ىخأ نبا ةياورب لاحأو

 ىف لمالا هلو : تلف ۰ ىرهزلا نع ةزح ىلأ نب بيعش اممعب اتو : ليعامسالا لقو « قلا ىأر دقف مانلا ىف

 مدقت دقو « ىنن وك-:,ال ناطيشلا ناف قلا ىأر كنف قار هاف ديعس ىلأ ثيدح سما ثيدجلا . « تايرهزلا د

 داملا نبأ نع بويأ نب ىع هاورو : ىليعامسالا لاق « ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي وه دنسلا 22 ناو ؛ هيفام

 ثيدح ین الا ةعب اتم یآ - الال.ا الإ هسأرب اًئيدح بوبا نب یک نع ىأ هنع ركذ ىراخبلا ىنمي هرآ لو : لاق

 نب ةبتع نم ريخلا ىبأ نع بوبس ىبأ نب ديزي نع بويأ نب ىح ی < نع جیرج نأ نيرط نم وزال لك د دعاو

 طی و « دملا اذم جرج نبا نع مصاع نأ نع ىراخيلا را روك ذا ثيدحلاو : تاق . هت وأ ةضق ىف ساع

 ىحيل هجرخأ هنإ ىل,عامسالا لاق یر ۱ مصاص ىبأ نع جملا پاک ىف هدروأ ۾ کل حيحصلا نم خسنلا ضهب ىف

 نال نأکف بوبأ يآ نب دیعس نع خرج نبا نع فسوي نب ماده اور نم هج رخآ هاو الالمتسا پوآ نبا

 ق حداقب سول فالئخالا اذه نأ ىلا ىراخيلا راشاف بییح ىبأ ني دیز نع هل ءأور امهنم لکو نيخيش هيف خرج

 بوبآ یآ ن نی دوعدم ةع لب الالقتسا توا ن یحیل هچ رام منا اذمم ریظو ‹ ثردحلا ة ةويص
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 ةرمس هاور. بو ٩

 دم نع "بوی انثدك> یوافطلا نمحرلا دبع نب دم انثكلح ىلجعلا مادقلا نب ادحأ شرم - ۸
 2 ۵ ۰ 7 م

 دإ ةحرابلا مان انأ انيبو ۱ ET ”توطعأ : ب ىبلا ل : لاق ةريره بأ نع 0

 ۰ ۳ ١ ت ۳۹ ا ۶ ۶ ۳ 4

 |س ولقتنا مر هلم هللا "لوغو بهل : ةريره وبأ لاق ‘€ ىذب ى تعضو یح ضرالا نازخ حینافع تيتا

 ها ل وسر نأ امهنع هللا ىذر رع نب نا دبع نعو مفان نع كلام نع ةمم نب فا دبع اشو - ۹

 اک هل هل 6 لاجرلا ۳۹ ند وار 0 م رنک مدآ الجر هحیارف 6 ةيمكأا دنع ليلا یار : لاق ط

 « تيبلأب فوط ت نيلحو قتاوع ىلع وأ س قلو ۷ اكتم « ءام رق الو دك( محلل "نم ءار "تنأام

 « ةيفاط ةبنع اهنأك یا نيعلا روعأ ططق دمج لجرب انآ اذإ م. ص نب حیسلا : ليقف ؟ اذه نم تلاسف WYP. E f ام ه2 ا٠: اتعاذه م لاف

 « لاجلا يسا : ليقف ؟ اذه نم تلأسف
 ]1 ۳1 , هلل ۱ 0 2 ۱ "ايل ۱ ۰ ثس
 ن « دیع نب a تب باش نا نع سوي نع ثیلل ای لح ا 7

 4 ۳ ت “$ ۶ داع
 قاسو«٠.. ۳ ف لیلا كف را 1 : ۳ هل هلل لوسر یا الجر "نأ ثدحي ناك سايع نا

 مس ۱۶۵ ۵ ۵

 نا ن هع هللا كيبع نع یرهزا ن رع نیس> نب نایفسو ره زا ى أ ناو ريثك نب "ناجاس ”ةعباتو . ثيدحلا

 بلا نع - ةريره ابأ وأ - سابع نا نأ هلا ديبع نع ىرهزلا | نع یدیب زا لاثو ٠ قي "یبلا نع سابع

 هم ناكو .« 2 ىلا نعت س ةريرهوبأ نكد ”ىره زلا نع یح نب ناهد كيفك لاقو . كل

 ۱ لعب ناک یت يح هدنس) ١ل

 [ ۷۰4۱: ىفهنرط- ۷۰۰۰ ثیداا ]

 نامز نيب لهو ,نانوافتت وأ راهتلاب هاب ور یوا له ليالا ف صخشاا اور ىأ ( لوللا اور باب ) هلق

 هح و اعوفم نجأ هچرخا ۳ واعيش لاب ابورا قدصا و كيه نآ ثول ىلا ريشي هنأكو ؟ توافت امهنم لک

 عرسي قاثلا فصنلا نمو ابايوأت ءىطبي لیلا لوأ ايزرلا نأ ىروئي#ا برقمپ ني رم ركذو « نابح نبا
 اهعرسآ قداصا رفعج نعو « رجفلا عولط دع اس الو رجلا ايؤدالب ءأت ارعرضآ نأو ليلا ءارجأ توافتب
 ىف قالا لیرطا هثيدح ىلا ريشإ ( ةرمس هاور ) هلوق « لوالا : ثيداحأ ةمبرأ هيف ركذو . ةلوليقلا ايؤر الي وأت

 (دمم نع ) هلوق « ىناثاا ثيدحلا . كانه هيلع مالكسلا ینأیسو « نايتآ ةيللا ىتاتأ هنأ د هيفو ریپعنلا باتک رخآ
 هلك دن لاو « مما نآ دنع هيف یراخیلا خيش مادقملا 3 نوأ نع لبس نب لا ةياور ىف هب حرصو « ندی“ نا وه

 نسخا نع لیعاسالا هجرخآ دقو ؛ ةياورلااذه ف اذک (بغرلاب ترصاو ۰ ماكلا حینافم تيطعأ) وق . نوب رصإ

 هجرخأ و« لک لا 3 وج ثيطعأ» ظفاب هيف یراخبلا خيش مادقملا نب دحأ نع امهالک سو نب هللا ديعو نايفس نبا

 ظفلب لبس ني لأ ةيارر ىف عقوو « ىراخبلا هركذ یذلا ظفللاب مادقلا نب دمحا رع ىوغبلا مماقلا ىبأ نع
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 لاق « راكلا عمأ ومي تعب و ظفاب ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس ةياور نم باوبأ دعب قتآيسو « ماکلا خاوف و
 مئان انآ انيبو ) هلوق ٠ ندحرلا ديع نب دمع ريغ ب وبأ نع هب ثدح للعأ ال : لیعاعالا هنع هركذ اف ىوغبلا
 ثيدحلا . ماصتعالا بانک ىف لامت هقا ءاش نإ قوتسم هحرش ىنأيس ( ضرالا نئازخ حيت اة تأ ذإ ةحرابلا
 ىىتأيس ( ةبمکلا دنع ةليللا ىنادأ هلوق . لاجدلا حيسلاو ميسم نب حيسملا يب هتبؤد ىف رع نبا ثيدح ثااثثا
 « ثيدحلا « ةبمکسااپ فوطأ یتتیار منان انآ انيب و ظفلي ربع نبا نع رخآ هجو نم « ةيمكلاب فاوطلا باب »
 هلوق . ديكب نب هللا دبع نبا وه (ىحي انثد>) هلوق ۰ عبارلا ثيدحلا . ىلاعث هقا ءاش نإ كانه هيلع مالكلا قأيسو
 ردقلا اذه ىلع كيدحلا نم رعنقا اذك . ثيدحلا قاسو ( مانملا ىف ةلءللا ی رآ ین ] : لايف 2 ىلا ىتأ الجر نا (

 هلوق . للام هللا ءاش نا كانه هحرش ىئأيس و « هماهتب دنساا اذه ريكب نب ىج نع باي نالو ةسمخ دعب هقاسو
 نم سم اماصوف ريثدك نب ناجلس ةعباتم امأ ( حلا نیس نب نایفسو ىرعزلا ىخأ نراو ریشک نب نايلس هعباتو )
 ق ىلهذلا اراصرف ىرهزلا ىخأ نبا ةءباتم امأو ؛ ىرادلا دنسم ىف ولعب انل عقوو ء هيخأ نع ريثك نب دمع ةءاور

 نع یدیبزلا لاقو ) هلوق . هنع نوراه نب ديزي نب دحأ اراصوف نيسح نب
 نع یحم نب قعاو بيش لاقد) لوق . اضيأ اسم اماصو : تاق ةربره ىنأ وأ سابع نبا ف كدااب هركذف(ىرهزلا
 ناك ىتح هہدنسیال رمعم ناكو ) هل ۰« تايرهزلا » ىف ىلهذلا اءراصو : تاق ( ثدح ةرب ره وأ ناك یرهرلا
 نع » لاق نكلاو سنوي ةءباورك ىرهزلا نع رمءم نع قازرلا دبع نع هدنسم ىف ةيوهار نب ق هلصو ( دعب
 ىنءي « سابع نبا ناک لوقيف هب ثدح رمعم ناك قازرلا دبع لاق د قحسا لاق « ثدحي ةر ره وبأ ناک نيابع نبا

 ناکسف سابع نرا نه هللا ديبع نع ىرهرلا نع هيف بام كب ةعمز هءاج ىتح دئسلا ف هللا دع نب هلل دبع رك ذي الو

 ةياور نم هقاسف یرهرلا نع رخآ فالتخا هيف ىليعامسالا دافأو « عفار نر دم نع لسم هج رخآ و « دمب هيف كشيال

 نب هللا دسیبع نع ه لاق نم لوق ظ وفحملاو « ساء نبا نع راسإ نب نايس نع م لاقف هسنع ناسيك 3و حاد

 « ةبتع نب هللا دبع

 لیلا ایژر لثم راه ايؤر : نيريس نبا نع نوع نبا لاتو .راهلا اير پاپ - ۳

 م » هنأ ةسلط ىبأ نب لا دبع نب "قاحسٍ نع "عوام ان ربخآ بفسوب ن ا دبع اسو - ۰۱

 ن داخ تغ رز اک و تع ناحلم تاب ما رح ما لع لغد هلي نا ل وسر ناک : ل وقي ئالام ی شا

 «.. كسضي وهو ظقيتسا مت« هلا وسر مانف هّسأر لفك تكدجو هتَعطا ؛ موی |میلع لخدف « تماصلا

 هلا لبس ىف ةازغ ىلع اوضرع ىتءأنم سان لاق ؟ هلل لوسر اي ككحضيام تلقف : تا3 » - ۲

 تلقف : تلاق  قاحسإ كش - ةرسالا ىلع كوالا لثم وأ  ةرسألا ىلع اكول رحبلا اذه جی "نوبکرب

 « كحضي وهو ظقيتسا مهر عضو 1 . للي هللا لوسر اهاعدف « مهنم یاد نأ هللا عدا هلا لوسراي
 :تلاق -یلوالا ىف لاف اي هللا لیبس ىف ةازغ ىلع اوض رع ىمأ نم سانا : لاق ؟ هللا ل وسر اي ككحضبام تاقا 3 ۱ ۳ و "و ۳ ۳ هه



 ريبعتلا باک - ۳47 ٩

 یآ ن نب ةيواعم نامز ىف رحپاا تبکرف * نبا والا ن نم رشد 1 : لاق ۾ مهمه ىف ىنامجي نأ 4 مرا عدا هللا لورا تارو

 « تكلف رحبلا نم تج رخ نح امباد نع تع رصف ( نايس

 هللا دبع وه ( نوع نبا لاتو ) هلوق ٠ ءداونلاب ايؤرلا باب د هریغل ر  رذ یال اذک ( راهلا ابد باب ) هلوق
 الا اذدو « ليللا ايؤر لثم ١ یسخساا ةباور ق کک لا ايقد ) هلوق ٠ دم وه ( نيديس نبا نع )

 ركذ هب نوع نإ لا دبع نع عسبلا نب ةدعسم قبرط نم هل ريوعتلا ا باتك ىف ىناوريقلا بلاط نآ نب ىلغ هلصو

 لاقو . لاجراا و ءاسنلا ايؤراذكو دا دامن لمللا ايؤر نيب ةرابعلا عج ىف قرف الو : یاو ریقاا لاق . یاطعلذم كلذ
 ىف رکذو . قدصا ب:ارم ىف 2 ناترافتي دقو « توافتا ىف مهضمب نع لقن ام رمت مدقت دقو « هرحن باپاا
 هسأر ىلفت تامجو هتم ءطاف امور اميل لخدف » هيفر مارح مأ 3 :ء لب ی ین لا مو ةصق ىف سنآ ثيدح بابا

 ركذر ۰ لوألا نم یا ه مدنع لاف اموق یأر زم پاب » ق ناذ دالا با هک ف قوتسد احرف مدت دقو « مانف

 فی واعد نەز رحبلا تارا ير دلا ىف هلوما 2. راهم ةفالخ ةع# لع الباد ثيدحلا ىف نأ معز موضع نأ نيتلا نبا

 ةذالخلا تاءئا لإ تو دالا ی ضرعتال هنأ عم « نامع ةفالخ ىف 9 ىلع ةيرامإ نمز همر :)رلا نال رظن همقو

 كلذ ىف نأ 3 ةفيلخ ةر واعم ناک یذلا تق ولا ىف كلذ عقو ولو « رخأ اک ناكسف نو س ام رابخا هيف لب ۷م الو

 لع ی ناكسأ هدمب نمو ةن ر وأهم امأو ةوبذلا ةفالغ هب دارملا نال ةنس نرثال یدعب ال ثيدحل ةضراعم

 لا هقاو  ءاناغ اوم ولو كولا ا ةقيرط

 ءاسنلا ايؤر - هاب 16“

 نب ذیز نب ةجراخ ین ربخآ باهش نبا م ليته ينثدح ثیفا ىنثادح ریفع نب دیس اش - ۳

 تهرف نیرجاپلل اومسنقا مهنأ هت ربخآ كو هللا لوسر تعیاپ راصنالا نم ةأرسا  ءالعلا 'مأ نأ » تباث
 . ىف نّدكو لسغ فوت الف ؛ هيف وت ىذلا جو مجوف ؛ انتاوبأ ىف هان زتأو نوماغ نب نامع ان راطف : تلات
 لاقف . هللا كمرك أ دقل كيلع ىتداهشف « بئاسلا ابأ كياع هللا ةمحر : تاقف تلاق ؛ م ا لوسر لخدوباوثأ

 ”لوسر لاقف ؟ هللا همركي ؛ تما "لوسر ای تنآ یاب ۽ تاقن ؟ «هرک ۰ هللا "نأ رشقي ردي امو : كلي هللا لو

 اذام لا لوسر انأو - یردآ ام ہللاوو « رها هل وجرأل یو « نیقیلا ”ءاج دقل اون وه امآ : هب نا
 » ادبأ (دحا هدمب کزآ ال لاو : تلاقف . ی ”لمفي

 : تلاق . هب لعفیام ىردأ ام » لاقو اذپب "یرهزلا نع”بوعش انربخأ الا وبأ شرو - ۰۶

 « هلع كلذ : : لاقف يع لل لور تربخآخ « ی رج زيك نایت تیر رف « "تمنف ینّرحاو

 هل تسیلام تأر اذإ ةأرملا نأ اضيأ ركحذو : كلذ ىف هریغو ىناو ريقلا مالک مدقن ( ءاسنلا ايؤد باب ) هلوق
 ةنمواا ابر نآ ىلع قافنالا لاطب نبا ركذو 0 ةب وب أل لدطلا اؤر نأ اک ہد دوعلا <f اذکو مچ ورل وب المأ



 م ۷۰۰۳-۷۰۰ ثيدحلا

 ۱ نام هما ىف مالملا مأ كنب لح بايلأ ۴ ر ذو € ةوجألا ءارجأ 9 هزج حاصلا نءؤألا بر 2 هلرق ۴ ةلع اد ةحلاصلا

 ىأيو قرجاا قو تادامشلا ىف رکذو 6 زنان ا لئاوأ ىف هحرش یطم دقو ‹ ةيراجلا نیما هل اءابورو نوظ» نا

 ¢ هان و هنزو ضرم ىأ «عجوف « اھ هلوقو ۰ لا هلأ ءاش نا ا | رده ال لعب ةيراجأا نيءلا ىلع مالكا

 وا وا 2 ذرب و

 "لحو ۳ لاب قعتسيلو «هراس) نم ا ۳ اذاف ¢ ناطيشلا نم ر سا ۱ 1

 داتا 1 "نا » لس يا نع با مش نبا نع ليقع نع ثياا ان لح ۳۲ ن نخ شي بس ۰6

 ¢ نا نم ايؤرلا : لوقي نا "لودر 0 ۰ لاق - هناس هو هل ینا باحأ نم ناکو ۳۳ "یراصنالا

 « هرضی ناف هنم للاب ذمتسیلو هراسإ نع صبيا ههركي للا دحأ ۳ اذاف . ناطیشلا نم لاو

 ۱ طظافاأ ضعبأ مجرت اذناكو ) هللأب ودول و هوأسإ سع ق-م ملح اذإو 6 ناطرشلا نم محلا باب | هلو

 ىوونلا كمي لو 0 مان هارام : مت دقو ماللا نوکسر ةاموملا مضإ لملاو ¢ اب رق ه>رش مد دو ثيدحلا

 عجو مالا مب و لاقیف هرز ۳ نوکسو هوا تیکت محلا نه امأو 3 امضا لع ماللا حت لح لا نرکساا ريغ

 یا كاددعح حرش ىف هم ىلإ مالالا قأيسو مداد یا ثن ل>ح هيف ركذو 0 مالحأ رکا | لار مضالاب محلا

 ميجا نأ ک « هر دف و هنآ ناخي لعدا ناك ناو فرش ةفاضإ هللا ىلإ یتفیضأف ةةداصلا ايؤرلا فال 2 كلذ

 كل شبا ىدابع نإ 2 لامت هلوقو ( شا ىلع اوف رم نيذلا یدابعاپ 2 لاق ک ةاصء اوناك ولو هللا داوع

 4 نااماس مع

 نا نا » هلا دبع نب ۃ ز٣ ىنربخأ ی رهزلا نع سن و ان ربخآ ا نبع انربخا "داد اشم - ۰

 یرا یرال ىنإ یح هنم تب رشف _نبآ حدقب تيتأ مان انآ انی : لوقب ملا هلوسر تعم : لاق رع

 « لولا : لاق ؟ هللا لوسراپ هّیاوآ اف : اولاق . رع یی یضف تیطعآ مث « یزیفاظآ ىف جرج

 ملعلاو نآرقآ و ةئسااو ةرطفلا ىلع ل د نيالا : باهملا لاق ؟ ربعي اذامب مانملا ف یژر اذإ ىأ ( نالا باب ) هلوق
 ف نيالا م هءذر ةررھ ىنأ كثي دح ند رازبأا هجرخآ اک ةرطفلاب هليوأت ةعوفرلا یداح الا ضم ىف ءاچ دقو : باق

 نآ ثا لح ق ىذمو € ةراطفلا وب انيل برش هنأ ىأر نمد هعفر ةركب ىنأ شما د> ند یارطلا مع و ۾ ةرطذ مالا

 ىرونيدلا رکذو «ةرطنلل كاده ىذلا هلل دما : لیریچ هل لاق نیا حدق ذأ اه يلب هنأ , ةبرشالا لوأ ىف ةربره
 لامو ة:سلا بصخ رقباا نیا و : لاق , ةكحو لدو لال لام هبراشا هناو « لبالاب صع اذه ىف روك ذلا ناللا نآ
 ريغ عاجلا :نایلاو « ندلا ىف كش شءولا نابلأو ' ماج ةوعو رورهو لام ةاشا نا و ؛ اضيأ ةرطفو لالح

 یزلا فارطا ىف عقوو 6 عیمجل اذک ( نادبع | رح ( هلوق رمآ ىذا ةرادع عم لام ةويللا نبأ نأ الإ ¢ ةدو#

 ىرابلا عف ۰ ۲ ج هء م



 ريبعتلا باتك- ۱ ع

 قدوجوااو « ناديه نع ريع لضف قو تاصاا نب دك رفعج ىنأ نع ربيعتلا ف ثيدحلا اذه جرخآ ىراغولا نأ

 . هدلو وه رع نب سس ىرارلا ةرحو « دی زب نا ود سل و و ۳ كرايملا نا وه هللأ درو « سكملاب حیحصاا

 جی مل : ىبرعلا نیا لاق . ريع نب هللا دبع عم هنأ ةزح نع یرهزلا نع رخآ هج و نم هيلب ىذلا باپلا ىف عقوو

 لب : تلق . هدجو وأ هريغ نع هجرخم نأ - هتق رط ىلع _ یغینن ناكو « قيرطلا هذه ريغ نم ثيدحلا اذه یراخیلا

 نأ ىراخبلا ةقيرط نأ ىلإ هتراشزو « اموبأ نع ةزمخ ىخأ ماس قیرط نم رمع لضأ ىف مدقت اک هجرخآ ر هزجو

 ( یریفاظآ ىف جرخ یرلا یدال ینا یتح) هلوق ۰ حنا ماقم ىن - دجال نأ الإ ادعاصف نية رط نم ثيدحلا جرخم

 نوکت نأ لم: ابژرلا هذهو « فارطأ نم »ناسیک نب اص ةياور قو « ىريفاظأ نم » یمشکسلا ةاور ىف

 ماس نب ركب ىبأ قيرط نه ىتاربطأاو مك املا دنعام لوالا ديؤبو « ةيلع نوکن نأ لمةبو « رهاظلا وهو ةيرصإ

 ىلع « محللاو دلجلا نيب قورع ىف ىرحي هتيأر یح تب رشف د ثيدجلا اذه ىف هدج نع هيبأ نع ر نب ها دع نا

 ةياود یف عقوو ‹ كش هناور ضءب نأک لصالا ىف اذك ( رع ینعب ىلهف تيطعأ مث ) هلوق . اضيأ لمتع هنأ
 ةلضف تاضفف و ماس نب ركب ىلأ ةياود ىفو « باطخلا نب رع ىلضف تيطغأف » هظفلو مزجلاب نايك نب اص

 یرهزلا نع ةنييع نإ نایفس ةياور فو « هلوح نم لاقف » خاص ةياور ىف ( هتلوأ اف اول ) هلوق . « رع اعيطعات

 ركب فآ ةياور ىف عقرو « رع لئاسلا نأ هرهاظو ؟ « هتلوأ ام لات « رع هلضف لوان مك د روصتم نب دعس دنع

 « رگ ايتيطعأف ةاضف تاضفف . هنم كالف هقا کاطعا مع اذه هللا ناي : اولاق « اهولوأ محل لاق» کلپ هنأ ملاس نا

 هتل وأ ام اولاقف كلذ ىلع ةدارز اباي أت ىف ہد نع نوكي نأ مدنع لمتحا مث الوأ عقو اذه نأب كو« مسا : لاق

 هةاخع قزر نیل : ىبرعلا نا لاق ء رمع بفانم ىف هضعا و لما باتيك ىف ثیدحا اذه حرش ضعب مدت دقو « حلا

 ضعءب لاق ٠ مانلا ىف لثأا هب برضف : لب ةيلظ ىف هقا هربظي رون لملاك ثرفو مد نم ثارخأ نيب ابی هللا

 ةافغ نع لمعلا ظفح و لبجو كش نيب نم و رعاا قاخ نآ ىلع ردات مدو ثرف نيب نم نبللا صاخ ىذا : نيفراعلا

 باب نم نوكيف ةداملل اقراغ عقب دق هرکذ ىذلاو « لغتلاب لملا نأب ةداملا تدرطا نکل : لاق اك وهو . لازو
 حدقو رخ حدقپ ىقأ ني رمالا لوأ هل نيب اع ارابتعا للاب نالا قلي ىلا لوا : ةرمج ىبأ نا لاقو . ةماركسلا

 ىلع هايؤر ريبكلا صق ةيعورشم ثيدحلا ىفو : لاق ؛ ثيدحلا ةرطفلا تذغأ : لبرج هل لاقف ؛ نيللا ذخأف نبل

 . هلعم ىلا كلذ له بلاطلا دري نأ بدالا نم نأو , اهليوأت ىف هباعا رابتخاو لئاسملا ملاعلا ءاقل و ء هنود نم

 « مدافأف هولآ-ف هدا رم اومرفف ۰ اهریبعت نع هولآ-ب نأ دارا الو اهر ريمي نأ مهتم درب مل هنأ نوظي ىذلاو : لاف

 « هيف هتجرد دحآ غلبیال هقاب مب یا لع نأ هيفو : لاق . تالاحلا عيمج ىف بدألا اذه كلي نأ ىثبني كلذكو

 هقاب ملا نم رمعل لصحام ىلإ ةراثإ هيفف ريع هلضن هزاظعإ امأو . هفارطأ نم جرم ىرلا یأر یتح برش هنآل

 هذهو : لاف ء لبقتسلاو لاهلاو ىضاملا ىلع لدبام ایژرلا نم نأ هيفو : لاق . منال ةمول هللا ىف هذخ اپ ال ناك ثيحي

 هيطعأ كلذكو هل لم> دز ناك لء نم هيطعأ ىذلا نال « عقو دق رمأب ليث هذه هاي قد ناف . ىضاملا ىلع تا وأ

 رمع هيطعأ امو لعلا نم هيطعأ ام نيب ةيسنلا ردق فی رعت ايؤرلا هذه ةدئاف تناكف « رع

 هريفاظأ وأ هفارطأ ىف نالا ىَرَج اذإ اپ - 5
۰ ۹ 
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 یادح ٍباپش نا نع حلاص نع يأ < مدار 7 يرش انثدح هللا دبع نب يل ازم ۷۰ ۰۷



 ۳۹۵ ۷ ۰۰۹ هالو »۷ ثيدحلا

 مان نآ ان : لس رقم نا ! لوسر لاك : لوقي ارپ هللا يضر رع نب هللا دبع 0 م هنأ ريع نب هلا دبع نب ع

 لاقف « باطلا نب رم لفف تیطفأت ¢ قا رطأ نم جر "یرا ۳ فا یح هزم تب رس نآ حدب ا

 € ملا : لاق ؟ هللا "لوسراب كلذ تا وا از : هل وح نم

 دقو هلبق روك نما رع نا ثیدح هيف ركذ ؛ مانلا ف ىنعي (ه ريفاظأ وأ هفارطأ ىف نبللا ىرج اذإ باب ) هلوق

 هيف هوع رش مدفت

n ۱۷مانا ف صيمقلا ساب  

 لاق باش نبا ن ۶ خاص ن ٠ مدارا یآ ی لح ماریا نب بوق اح مل دبع نب ىلع ی ۷۰۰۸

 ساز "تاز "مان انأ اپ + : هلع للا ٠ لوسر لاق : لوقي “ یردلتا دیعس انأ 7 مس » هنأ لپس "نب ةمامأ وبأ یدح

1 
 صیث هیاعو باطالا نب 7 ۰ كالذ "نود مایا اسمو “ىدا "مایا | أمم "صف معو

 « ندا : لاق ؟ هلا "لوسراپ هی و ام : | لاو , “ هر

 هل . ربا ىف امهالكو ۰ عمجلاب نيتمضب « صمقلا و ىنيمشكلا ةياور ىف ( مانلا ف صيمقلا باب ۹
 نب مهارا نع رخآ هجو نم ناعالا بات ک ىف ىذعم دقو < مدارا نب دعس نبا ىأ ( دارا نب ب رقم انثدح)

 لاح, نرضرم د هلرقو ءةيرمصيلا ةيؤرأأ نم وه (سأنلا تيأد) هلو ء ناسیک نا وه حلاصو ءلذه نم م ىلدأ لوس

 هلق ۰ عنراا هيف زوج و ةيلوعفملا ىلع بصنل اب نانلاو ناث لوعفم نوضرمی و« ةيبلملا ابؤراا نم نوكي نأ زرو

 غلبيام منم ( هلوق ٠ ءاوضرع و دعب ةينألا ليقع ةيأور قر « ىلع نوضرعي » ظفاب نام زلا ی مدقق ( نو رم (

 ثيع ادج ريصق صدمقا نأ یعلاو : ن ۱ مث حتفب ید عج , ءاملا دب دشت و لادلا رب ىو ةدلثملا مطب ) ىدثلا

 لفسلا ةرج نم هنود درب نأ لمتح « كلذ نود غلبیام امنو » هلوقو « اهقوف لب ةرسلا وحن ىلا قاحلا نم لصيال
 ةياود فام لوألا ديؤيو ؛ رصقأ نوکیف وللا ةرج نم ود ديري نأ لهتح و « لوامأ نوکیف رهاظا وهو
 ىلا هصیف ناک نم مون د .ثيدحلا اذه ىف یرهزلا نع سن وب نع كراباا نبا نع يىرخأ قب رط نم ىذمرلا کا

 (باطخلا نی رع “لء سمو) هلق . « هيقاس فاصن] ىلا هصرق ناک نممهنعو ؛ هتیکر ىلإ ةصيق ناک نم مما مو « هترس

 ( هتاوأام اولق) وق“ هر » ليقع ةياور ىف (هرحب صيف) هلوق . باطلا نب رع ىلع ضرعو » لرقع ةياور ىف

 دنع عقوو « كلذ تلوأ اف ١ ظفاب باتکلا لوأ ناعالا ىف مدقتو « ريم ريغب « تارا » ىنييم كسا ةياور ىف

 بصنلاب (نيدلا لاق) هلو . «هقا لوسراي اذه تاوأت ام ىلع ركب وبأ هل لاقا» ةروكذالا ةباورلا ىف يكحلا ىذمرلا
 0 لا ةياور ىف عقر و عفرلا زوج و ؛ ا ردقتلاو

 لس نب ا باش نبا نع ليقع يث اح "تیلا ۳ دح ريفع نب ديس (ثركرو - ۰۹



 ريبعتلا باتک - ۱ ۴۹٦

 | وض رع ساناا تيار مان ان E لوفي هل لا لور تو لاق هنأ هنع هلا يضر (یردغنا دیس ین نعد 4 ۳ ۳ ۰ 1 7 رع ۳ ۰ 4 8

 "صیق هيلعو باطلنا نب رع ىلع ضرعو «كلذ رود مايبام اهنمو ید غلیام انف صق" مييلعو ىلع

 « نا :لاق ؟ هللا لوسراپ تا اف : اولاق « مرام
 « بارش نا نع رخآ هجو نم هلبق روکذ لا ديعس ىبأ ثيدح هيف ركذ ( مانملا ف صیمقلا رج باب )

 صيمقلا نأ نيدلاب صمقلا ريع هجو اولا رم بقانم ىف ثب دولا اذه یا سا ىف فالتغالا ىلإ ترشآ دقو

 سابل و ) ىلامت هلرق هيف لصألاو « هو کم لك نع امجحو ةرخالا ىف اهراس ندلاو ایندلا ىف ةروعلا سس
 هللا نآ م نامثءا قي هلوق همر  سیمقلاب فافءلاو لضفلا نع ىنكسأ برمااو . ةبالا ( ريخ كلذ ىوقتلا
 نأ ىلع ريبهالا لهأ قفتاو « ناب نا هحصو هجام ناو ىذمرتلاو دحأ .جرخآو « هملخم الف امیف كسبليس
 نيدلا ىف نولضافتي نيدلا لمآ نآ ثيدحلا یو. هدمب نم هبحاص راث  ءاقپ ىلع لدي لوط نأو نيدلاب ربعي صیمقلا
 مذيو مانملا ف دمعام ما نم اذهو « نآء الا بانک ىف كلذ ورق مدقن و « فعضااو ةوقلابو ةرثكلاو ةلقااب
 اذه سکعو «ديقلا باب و ىف ىف أ.سام هلثمو « هلیولعآ ىف ديعولا نم تبث اب , صيمقلا رج ىنعأ ارش ةظقيلا ىف
 وه ناک ولو ۱م ریبمآ نع اب مالا لاؤر ايؤرلا ريرعأ .ةمع و رشم ثيدحلا قو . ةة ف دم ر مالا ىف مليان

 ةئئفلا نم هلص نمأ اذإ كلذ لع نأ یال و  نيعماسلا دزع هتلزتم رارظال هيف اع لضافلا ىلع ءانثلا هیفو ؛ یارلا

 لضفآ نوكي نأ مزاتسیال هنأ حاضرو هرهاظ نم لکشتسپ اع باوجلا مدقق دق ورمعل ةليضن هيفو « باجعالاك حدلاپ
 ىوقأ هنیدف رثكأ هلمع ناكنف با ویا تامالع لامعألاو ابا ردك ! نرکب نم لضفألاب دارملا نأ هصخامو ركب ىبأ نم
 باوجلا صخامر « ركب ىنأ ند لضفأ روع نوکیف لضفأ ورف رک | هباوث ناک نمو رک | هباوثف یرفآ هنید ناك نمو
 ضرع .اق ناك هل امإ ساناا كما وأ یف ضرعي ۱ ركب وا نوكي نأ لمتحیف « بولطملاب رمت ثيدحلا ىف سيل هنأ

 رس نوكي نأ لءةد , رع صيق نم لوطأ صيق هيلع ناک ضرع امل هنأو ءالصأ ضرمبال هن امإو كلذ لبق
 نأب لزنتلا لدو « ىوارلا هنع لهذف ءركذ حقو نوكي نأ لمتحر ٠ هتیلضفآ نم لء م ءافتك الاهر ذ نع توکساا

 ىوف ايوئعم ارتاوت ترار" دقو قيد.ملا ةياضفأ ىلع ةلادلا ثيداحألاب ضراعم ورق تالاحالا هذه عيج مدع لصالا
 نمي ربع نأ ىلع هيبنتلا بلا نم دارملاو ؛ نيروكذملا عم ضرع ركب ىبأ نوكي ال نأ تالات>الا هذه یوفآ و ةدمتمملا
 نيدلاب مقلب ینلا هلوأ امها :ىفرعلا نبا لاقو « هيف كلذ راصحناب حرصيام هيف سيل و نیدلا ىف غلابلا لضفلا هل لصح
 ىذلا وه ىدألا خلبپ ناك ىذلاف رع ريغ امأو : لاق ۽ ندیلا ةدوع بوألا رس اك لا ةدرع ریس نیدلا نال

 هرلجر راسو مل ىذلا وه داب هجرفر كلذ نم لفسأ خاب ناک ىذلاو ؛ ىصاعملا یطامتپ ناک نارا رفکسلا نع هلق رتسي
 ادئاز هصرق رج يذلأو  هوچولا عيمج نم ىرقتلاب بجتحا ىذلا وه هيلجر رسي ىذلاو ‹ ةيصعملا ىلا ىثملا نغ
 صیمقلا هر وأثا نونمواا ثيدحلا اذه ف سانلاب دارملا : هصخلمام ةرمج ىبأ نبا لاق . صل اهلا اصلا لمعل اب كلذ ىلع
 هم لمعلا ن لاب دارلاو < اسرضعب لب ةيدمحلا الا هزه صوصخ دارألا نأ رای ىذلاو : لا« نيدلاب

 نأ فيدجلا نم ذخؤيو : لاق . ىلاملا ماقملا كلذ ىف رمعل ناكر « انما بانتجاو ساوا لاثتما ىلع ضرحلاك
 راتخا اذإ هسبال نأ صيمقلا ىف ةةكنلاو : لات  هسبال ندب سعي هلاف هريغ وأ نسح نم صيمقلا ىف ىريام لك
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 نمو بوثلا غباس كاذ ىف لماكسلا ناكدب اوفصتاو ناميالا سابل نيم ؤا هلل سيلا الف « هءاقب راتخا اذإو هعرت
 : هريغ لاتو ٠ لعأ هللاو لهما صقن بدسإ نوكسي دقو « ناعالا صقن بجسإ ب ولا صقن نوكي دقو ءالفال
 بس هدهبمت نوكي نأ بسانف ةع ةئيز ةرخآلا فر . امومذم ناك كاذ ىلع داز اف ةدرع رتس ابثدلا ق صیمقلا
 نم هب قلب ام لکل بدیو «هسبال لضف نم ناک كلذ نم داز امف ؛ هدضو نس> نمو سو: وأ ةدايز نم هتئیه
 ۱ هدضا هدضو ةف ىف مدقن وأ لح وأ لاج وأ لع وأ نيد

 ءارضملا ةضو راو« مانا ىف رضا سس - ۹
 نب دمع نع رلاخ نب ةرقااندح ةراع نب یر انثكح ىنءجلا دمت نب هللا دبع اه شو - ۰

 :اولاقف مالس نب هلا دبد "رف « رع ناو كلام ن "دعس امف ةقلح ىف تنك: رابع ن سبق لاق » نیر
 اولوقي نأ مبا نبني ناکام « ا ناحبس : لاق ءاذك و اذكااولاق مهنإ : هل تلفف « ةبجلا لأ نم لجر اذه
 اباتسأ ىفو در اهسأر ىفو اهبف بیم ءارضخ ةضور ىف عضو *دوع امأك تیر اهنإ « لع هب مل سيلام
 لاقن«ب لل لور ىلع اهنامقف . ةوراب تذخأ ىتح تیتر را : ليقف -فیص لا فصنملا -"فصنم
 « ترا ةورملاب ذخآ وهو هللا دبع توم : وا ا لوسر

 وهو رضخأ عج نیتمجماا داضلا نوكسو ءاخلا مضب رضخلا ( ءارضلا ةضورلاو مالا ىف رضا باب ) هلق
 اذكو ثينأ ءاه هرخآ قو داضلا نوکسب « ةرمضخلا » ىندذلا ةياور ىف عقود ۰ امريغو بابا ف فورءملا نوللا
 اهتراضنل مالسالاب ربعت اهتين فرمبال ىلا ةضورلا : ىتاوريقلا لاق « حورشلا شو ناجرجلا دحأ یآ ةياور ىف
 انثدح ) هلوق . كاذ وعو ملاعلاو للا بتکو فدصملاب نبعت دقو ؛ لضاف ناكم لكب اضرآ رمتو : اهتجرب نسحو
 ( دایع نب سيق لاق نيريس نب دم ند ) وق . هاب عدقت پنا ظ زاب مسا وه نیت وت نیل« ( ىرحلا
 نوع نا ةياورف عقوو , سوق لاق لاق هنأ ناريس نب دیش نع ريدقتاو اط اهاذح ىف ةداملا ىلع ةين اما لاق فذ
 لاد هرخآو ةدحوملا فيفختو هلوأ مب وهو « داید نب سيق ىنأدح » نيريص نبأ وهو دم نع نی أب ىعب یتا اک
 ردب ةوزغ قو جلا ةروس ريسفت ق رخآ كثر ادع هل ماقثو < تیدولا اذهب مالس نت هللا ديع بقانم ف هرکذ مدت
 ةزالخ ىف ةنيدملا مدق , كارد] هل ريمك فن ىعبات یر وهو ؛ نيئيدحأ نازه ىوس یراخبلا ىف 4 سیلو ؛ اضيأ
 ( كلام نب دعس اميف ) لوق ٠ مالا نوكسو هلوأ حتفب ( ة- ىف تنك) هلو ٠ ةباحصأ ىف هلع نم موو ؛ ربع
 یاحصاا وه ( مالس نب هللا دبع رق ) هلوق . باطلا نب رمع نب هللا دبع وه رع ناو و صاقو نآ نا يع
 عقود« ةب اد صأا بقانم بانک نم هيقانم ىف هبسن نایپ مدقت هقو . وات مال فیفختب ه وبأو ىلشارسالا رومكا
 , عودا رثأ هجو ىلع لجر لخدف ةنيدملا دجسم يف اسااج یشک ه ظفلب بقانملا ىف ةيضاملا نوع نبا ةياور ىف
 هللا لوسر باعا ضم) مف سان ىف ةايدملاب تنك و هجولا اذه نم لسم داز « ةنجلا لمآ نم لجد اذه اولاقف
 ةمجعملا ءالا حت ةشرخ ةياود ىفو « أثالث اهرركو ةنجلا لمأ نم لجر اذه : موقلا ضب لاقف و لسم دنع میل راشملا نوع نا ةياوو ىف ( ةنجلا لمآ نم لجر اذه اولاقن ) هڵۇق . « عوشخ نم را هبجو ىف لجد ۶ ۰ كم
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 ةفلح ىف اسلاج تنک» اضيأ لسم دنع یرازفلا نيل هلا ءاراا دیدشآ و ءاحلا مضإ رحلا نبا ةمجعملا نيشلاو ءارلاو

 : موقلا لاق ماق الف : ا اث دح مع لع « مالس نب هللا دبع وهو ةئيحلا نسج خيش اريفو ةئيدملا دجسم ىف

 كر خيش ءاج » هجولا اذه نم یاسنلا اور ىئو ءاذه ىلإ رظنیلف ةنجلا لهأ نم لجر ىلإ رظنب نأ هرن نم

 ةياور ف اک ثدحتب سلجم ىف ناك هناکف « نيلجرا اتقفتا ناتصق امهتأب امهنیب عمجيو ؛ هوحت رکذف « هل اصع ىلد

ق لذ رش رع نیا و صاقو بأ نب دهس اميف ىتلا ةقلحلا ىله سم ابهاذ ماف الف ةشرخ
 « هتياور ىف اک دابع نإ سي

 ةدايزلاب باوجلا فلتخا مث نمو « هباجأف هلاسو هزم هيلع لخدو مالس نب هللا دبع عبتا سيقو ةشرخ نم لكو

 اذكح اولق مع هل تاقف ) هلوق . ددمت مآ دحتا مالس نب هللا دیمب امعاتجا نمو ناك ءاوس ةئيب أس اك صقنااو

 لخدف هتعیناف جرخ مث هظفل و ةدابز هدنع هيفو ؛ دحاو لجر كلذ لئاق نأ لسم دنع نوع نبا ةياور ىف نيب (لذکو

 لرقلا بسن هناکو ءاذدكو اذك لجر لاق لبق تلخد امل كن : 4 تلق سن آتا الن , انئدحتف تاغدو هلم

 «هتيب ناکم نءاءألن هنمينآل لاو تاتف » ةشرخ ةياور قو « هيلع مركو هب ماضرل دحاو هب قاءانلاو ةعاجأل

 : تلقف ؟ ىخأ نبا اي كنجاحام : لاقن ىل نذأف هيلع تنذاتساف , هلزتم لخد مث ةنیدلا نم جرخ ناك ىتح قاطناف

 افلا ةياور ىف ةصنلا هذه تطتسو ١ كعم نوک | نأ ىنبجعأف » هيفو ىضاملا ظفللا ركذف « نول وقب موقلا تعم

 ( لع هب مل سیلاب اولرقي نأ ممل ,رغیذپ ناك ام : هللا ناب لاق) هلوق . «ءال وه ع : تلق هتالص یضق الف » هدنعو

 ام كثدحأ و« ةنجلا لهأب لعأ هللا : لاقف م ةشرخ ةياور ىف عقوو « الصفم بقاثملا ىف اذه نم دارملا نایب مدقت

 «ةنجلا لهأ نم هناب رايخالا لصأ ركن لو مزجلا مماع ركنأ هنأ لاتحا ىوقي اذهو « مانملا ركذف « كلذ اولاق

 نم هجام نبا داز ماشي نت اماخدي هلل ةنجلا و يئاسنلا ةباور ىف عقرو . حضاوتنا فئاخلا بئارملا نأش اذهو

 دومعلا نأ نوع نا ةباود ىف نيب ( ءارضع ةضوو ىف عضر دوع اأ تار امنا ( هلوق . « هلل دملا و هچولا اذه

 قأكتيأر و نوع نا ةياور نم بفانلا ی مدقن و « هياورلا هذه ىف ةضورلا فص ملو « ةضورلا طسو ىف ناك

 دو.عاابو « نيدلاب قاهتیاد عيمج ةضوراا, دارم نأ زهتعش : قامرکماا لاق « امترضخو امس نم ركذ « ةضور ىف

 قو ةدحوم اهدمب ةلعبملا رمكو نونلا منعب ( امف بصنف ) هلوق ٠ ناعالا ق'ولا ةورعلاب و « ةا ناكرآلا

 هلوق - کت ءات مث ةنک اس ةمجعم دان اهدمب ةدح والا و فافلا حتفب « تضبق » ىنييمشكللاو یتساا ةاور

 كيد نم دوع امام هوو د بفانلا ىف تيارر قو « ةورع دوءمأا یءآیفو : نوع نبا ةيادر ىف (ةورع مسار فد)

 دومعلاو دوهمال اهسأر یفو هلوق يف ريمضلا نأ اذه نه فرعو « ةورع هالمأ ىف ءامساا ىف هالعأو ضرالا ىف هلفسأ

 فماملاو ) هلوق . بقانلا ىف هطبض مدقت ( فمنم اافسا قو) هلوق ٠ ةءاعدلا دابتعاب ثنأ هناکو ركذم

 نبا لق < فص یت ءا » ۸. ةيا ور ق هلوق لیادب نيديس نبأ نم ريفا وهو : ربا یف جردم اذه ( فيصولا

 فاقلا ركب ؛تءقرأ) هو ٠ هديب هفلخ نم همقر هنأ فصر و « فاخ نع نامش لاقف د مداخلا فصئملاو : نوم

 ةورءلاب تذخأف اهالعا ىف تنك یتح تيقرف » بقانلا اور ىف داز ( ةورعلاب تكسمتساف ) حصفالا ىلع

 ضرآلا ىف هلفس و ءامسلا ف هسأ  ًادومع ىف ینآ یتح ةعرخ ةياور ىف عقوو « ید ىف ]و تظقيتساف تكسمتساف

 ىأ جو یارب وهو « ىف لجزف ىديب ذخأف ؟ دمصأ فرك : تاق لاق  اذه توف دعصأ : ىل لاقف ةقاح هالعأ ىف

 ةشرخ ةءاور قو a تحرصآ ی ةقاحلاب امام تم4) و 0 دودعلا برض 9 6 ةقاحلاب قلعتم انآ اذان « یعفر
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 اذاف  هعم یفاطناف یدبب ذخأف « مق : ىل لاقف لجر یانآ ذإ ما انآ ايب ىلا هظفلو ماناا لوأ ىف ةدايز اضيأ

 : لاقف ريسأ یا امف خال تذخأف لاق . ىلاوش نع د ةكول لا قيرطلا یهو ةداج عج ةددشم لادو يج دارم 8
 yT ىل ضرع ذا ىثمأ انأ ائيبف د هقيرط نم قاسناا ةاور قو « لا اا باا قرط | ۱ اف ام. نع ار ال
 ذخ : ىل لاتف ینیع ىلع جهنم اذاو د لاق ل... ةيا ور لا عجر «٠ اباهأ نم تسا كنإ لاقف اكل أ نآ تدرأف

 ةياود فو « ارارم كلذ تاءف ىتح تررخ دءصأ نأ تدرأ اذا تاء لاق « دهصا : ىل لاقف البج ىف أف « ائبه
 ديدح دوع اذاو ؛ كامآ لو راقتأ لف « ةتورذ ىف انآ اذف ىف لجرف یدیب نخاف اقاز البج » هجام نياو یئاسفلا .

 لاق , تکسهتساف « كسهتسا : لاةفةورعلاب تذخأ یت ىف لجزأ یدبب ذخاف « بهذ نم ةفلح هتورذ ىف

 ترم: و هقا لور لاقن م هللا لوسر ىلع متصف ) هلوق . « ةورعلاب تكسمتءاف جرب دوم برف

 دوهمأا كلذو ؛ مالسالا ةضور ةضورلا كل: و لاةف نوع نا ةياور ىف داز ( قثولا ةورءلاب ْلخآ وهو هللا دبع

 دنع ةشرخ ةياور قدازو « توك ىح مالسالاب اکسمتسه لازتال اولا ةورع ةورعلا كلو ٠ مالسالا دروع

 ىنا قرطلا امأ لاقف و له ةياور ىنو « قبرطلا امأو « رشحنت جمال امأ , اريغ تيأر لافف و هجام نباو یئاسنلا

 قرط ه یئاسفلا ةياور فو « نيديلا باحعأ قرط كنبع نع ىنلا قرطااو « لامث با قرط یپف كراسإ نع
 ىلا ءدوهملا امأو هلانت ناو ه لس داز « ءادپشاا لزم ورق لبجلا امأو م اةفتا مث فا لهآ قرطو راثاا لهأ
 مالس نب هللا دبءل ةبقنم ثیدحلا ىفو « ابلهأ نم نرکا نأ وجرا انف و هرخآ ىف جام ناو ىئاسنلا دازو « هرخآ

 مالعأ نم هبف و ةوردلاو ءارضالا ةضورلاو لبجلاو دوءملل لب وأو قرطلا فالتخا ةفرعم ابژراا ريبعت نم هيفو

 نبا لقن و . ةنيدااب ةيو اعم ةفالخ لرأ ىف هشارف لد تام كلذك عقوا ادیمش تول مالس نب هللا دبع نأ ةوبنلا

 ىذلاو لاق اذك , ردب لهآ نء ناک هن ال ةن لا لهآ نم هنأ مال نب هللا نبع ىف اولا امت] مرقلا نأ یدرادلا نع نیت
 ااو ءا اهأ نه تسا كن] » لاما! قبرط رب مذ ۷ ال هلوق نم كلذ اوذخأ 3 مجآ ل !ع لد ةصذلا قرط نم ةئدروآ

 عباصالاب هيلا راشي نأ ةها ريكو « مدقت اكعضارتلا ليج ىلع « لع ه١ مل سلام اولوقي نأ مهل ىغبني ناکام » لا
 لا هللاو . المأ رد) لمآ ند سبأ هنإ م“ م 4 بجعلا هلخدب نأ ة همش

 مانا ىف ةأرأأ نشك دیجی - ٠

 ye نا یر ةشااع نع » هيأ ن هر ماده ن نع ما 7۷ ايم دح "لیماس) نب ديب یر -- ۱

 هذه : لوقيف ريرح كو رس ف را ”لجر اذإ ؛ نیا رم مانملا ىف ر كتيرا : ا ر هللا لور لاق : كااق

 « هضع ۳1 دنع نم اذه نكي نإ : لوقأف Ol ی اذاف انشدك « كارما

 مال ىف ريرملا بایت بیساپ - ۱
 لاق : تاف ةشئاع نء» هیبآ نع ماش ان ربخآ ”ةيواعم وبا ان ربخآ دم شن - ص۲

 : تاق ل ربرح نم ةر یف و كام “أا تبار نیم كجو نأ لسوق د كتب رأ : هي ل نإ نوشت
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قرت ف کالم رکنیرآ م رضع ۳1 دنع نو اذو نک نإ تاق ¢ رثنأ یه اذاف « فک 1 فک ا 4
 ز

reهض هللا دنع نم اذه كب نإ تلتف « تن یه اذاف « فک "فدک ۱ : اتا  » 

 : هدعب هلوقر ( مانملا ىف ةأرملا فشك باب ) هلوق

 ؛ ارجوزب نأ لبق مانلا ىف ام لب ىنلا ةيؤر ىف ةغئاط ثيدح امف ركذ « ( مانملا ىف برملا بايث باب )

وهو ماش نع امهالك ةيواعم ىفأ قيرط نم ىلا قو ةماسأ ىبأ قيرط نم لوألا ىف هفاسو
 دا زا نب ةورع نبا 

 ىفأ ةباور قدازو « مالکلا مافتنب ةدايزلا هذربو «كنأ سما هذه : لوقيف د ةماسأ أ ةاور یف دازو « ام هب نم

 « كللا تيأر » هتراور ىف لاقف نيترم كنپرآ هلوقل انامب مالا ةروص امف داعأو «كجورتا نأ, لبق ةيواعم

 «ابفشكاف ر ةءاسأ یآ ةياور ىف عقوو « فشکا هل تافف د نيئرملا ىف لاقو « کلم كتيرأ و لاق م كع

اط نم ةئيدملا ىلإ ةرجطلا لف ب وبذل ةريسلا ىف مدقأ دقو « كنأما ههأوةل ريمضلاو
 و>:ب ماش ند دلاغ نب بيهو قير

أسا هذه : ىل لاف ر هظفل و ماشه نع دوز نب داح قي راع نم حاکسنلا ىف مدقتو , ةماسأ ىبأ قايس
 تفشكف « كن

 كلاا وه فشکسا رشاب ىذلا ناو هب سألا هن وکلا هيلا فدا ةيسن نأ فالتخالا ازم عم# و « كرجو نع

 هرور ريك الا نال اپفذح ىراخبلا لملف «لايل ثالث د مانملا هلرق دما ىليءامسالاو سم دنع قيرطلا هذه ىف عقوو

اور نم ةناوع وبأو سوردا نب هللا دبع ةيا ور نم لسم هجرخآ كلذكو « نيم ظفلب
 س وب ةياوز نهو كلام ةي

ج ةورع نب ماش» نع ماك راتخنا نب زب زملا دمع ةءاور نهو ريكي نبا
 نع ل م نب داح ةباور ندو < نیا ر# نیهزا

 ققحا ىلع یراخبلا ملقا ماشه نم كدا تركي نأ لمتحیف كلاب «اثالث وأ نیم د هتياود ىف لاقف ماشه

 دید نب دام“ ةياور نم ثالث ظفل فذحو  ةرتغلا ةيراعم ىبأ ةياورب هدنع كلذ دك اتو < نیترچ ه هوق وهو

 عز کف ۽ اظقیلا ىف اهآر اک مولا ىف اهآر هنأ دب ري يطرقلا لات « تنأ یھ اذا و هلوقو ء تباث ثيدحلا لصا نال

 .ةحيدخ ناتو دعب رب رح نم ةفرس ىف ةيراحي توتآ, هظفلو دارا هتراور ىف ةءلس نب دامح نيب دقو اهريغال ايؤرلاب دارملا

 هذه نآ اوزو ثبح هعرت نمو لاطب نا هرکذ ىذلا لايتحالا عندي اذهو « ثيدحلا « تنا یه اذاف اتفھکف

 هثحایه نم ريثكو « ليج وه روكذملا كلذا نآ و « ابطبضو ةقرسلا ريسفت مد دقو . هيلا ىحوي نأ لبق ةيژرلا

 نء هرثك أ ذونآ اتدچ و م هده هللا دنع نم اذه نگو نإ و هلوق ىف ضايع نم الاتحا ترکذو , حاکسلا بانک ىف

 مالکر « ءالماا نب د بيرك وبأ هنأ هنع رذ يآ ةياور ىف یخ رساا مزج ىتاثلا دنسآا ىف دعو . لاطب نبا مالك

 هوجو ىلع فاتخ مانا ىف ةأرملا ایور : لاطب نبا لاق . مالس نبا هنأ ىضتقي ىذابالكسلا
 فارلا جوزتي نأ !مم '

 دنع لصأ اذعو « قزرلا ىف ةمس وأ امیف ةلزنم وأ اياد لوصح لغ لدي نأ امو . امش وأ اهارب نع ةقيقح

 اهذاضتا ,لدیف ىيرحلا بايث امأو . ىئارلل لصحت هیت ىلع ایژرلا ىف اهي نرتقي ام ةأرملا لدت دقو . كلذ ىف نب ريعملا

 هسي ال ممج ىلع لدي هلك سرپالاو : اولات « ندبلا ىف ةدايذ ىلعو ىنغلا ىلعو ءازملا ىلعو حاكملا ىلع مانملا ىف ءاسنلل

 مهاوحأ و سانا رادفآ ىلع لاد فرماا ىف سابلاو امس الو « هيلع لمتشي هنوکل

 دیا ىف حیئاناا ےس اپ - ۲
 8 2 هس 6 و ۳و 3 هک 2 £



 ۰۱ 0 ۱ ۷۰۱۳-۷۰۱6 ثيدحلا

 مان ان ایب و عا ترصتو 4 کلا عمار+ تەب : لوقب هو هللا لوسر تەم : لاق ةريره ايأ نأ »

 هم للا نأ مکا مماوج نأ ینآلبو : هللا دبع وأ لاق « ىدي ىف تمضوف ضرألا نازغت حيتافمع تین
 كاذ ون وأ نّسمألاو دحاولا رمالا ىف لبق بتکسلا ىف بةك” تناك ىتلا ةريثكلا رومالا

 ىأر نف ؛ ناطلسو زعو لام حاتفملا : ريبعتلا لهأ لاق « مادلا ىف تب ور اذا ىأ ( ديلا ىف حينافملا باب ) هلوق

 ١ امد اناظاس بيصي هنا حین ام هديب نأ یأر ناو « سأب 4 نم ةن ومع_هتچاحم رفظي هناف حاتفء اباب حت هنأ

 هيفو « مک عماو# تشعب » ظفلب هنع رخآ هجو نم « لیلا ابور باب » ىف ىضاملا ةريره ىلأ ثيدح هيف رکذو
 3 ابو » ظفلب روك دملا بابلا ق مدت دقو «یدب ىف تدضوف ضرألا ناز حاف تیثآ مان انآ ايبود

 ضعب لاقف ءد# لاق , ةيركةياور ىف عفوو « رذ ىنآل اذک ( هللا دبع وبأ لاق ) هرخآ ىف هلوق . « ةحراپلا مان
 مالكملا اذه ناف ةعرك دنع ام باوصلا نأ ىل ربظب ىذلاو « ىراخبا) وه لئاقلاو , ها هنآل ةافانمال : حارشاا
 نأكو٠ هسفنل هيسكيف 4هالک لخأي نأ دعبيف هقيرط نم انه ىراخبلا هفاس دقو و سم نب دم ةمساو یرهرلا نع تبث

 تیلو یرهرلا وه ادم نال , أطخأف هانكس هميظعت داراف یراخرلا هنأ یرظ « د٤ لاتو » ىأر اا مرضعب

 ءاش نا ماصتعالا ىف ثيدحلا ىتأيسو ؛ ملكا عمارچ ىلع مالک ىتأيسو ؛ رک, وبأ وه لب هللا دبع ابأ هتينك
 ىلاعت هللا

 ةقلحلاو ةورّلاب قواعتلا بسا - ۳

 انثلح داعم انثكدح » ةفیلخ یندحو * ع نوع نبا نع ”رهزأ انثدح د نب للا دبع رح - 6

 ةضورلا سرو « ةضور ىنىنأك تيأر : لاق مالس نب للا دبع نع داب نب "سیق انثدح درع نع نوع نبا

 تقوا نایت مفرأ "فرو ىلاتأف « عيطتسأ ال تاق « قرا : ىل ليقف « ةورع دوسلا ىلعأ ىف « دومع

 « مالسإلا ةضور ةضو رلا كات : لاقف م ین یل»اهنسهقن . اهب كسمتم انأو تهشناف «ةورعلاب تكسمتساف

 « توم یتح مالسالاب ًاکسدتس« لازتال یتارلا ”ةورعلا ةورملا اتو « مالسالا دو ذومسلا تاذو

 مدقن دقو « ةضور ىف ىفأك تبار » مال نب هّقا ديه ثیدح هيف رکذ ( ةقلحلاو ةورعل اب قیلمتلا باب )
 نا لدت ةلورجنا ةورعاو ةقام لا : ريرهتلا لمآ لاق . كانو هدر مدناو ءاذه نه متأ باوبأ ةعبرأب اذه لبف
 هيف هصالخإو هنيد ىف هتوق ىلع اهب كسه

 هتداس و تحت طاطلا دوع ساپ - [
 هب عفرتام نيتحتفب و « نيتءضب دعو ةدرعأ عمجاو فورعد هلوأ حتفب دولا ( طاعسفا دوع باب ) هلوق

 هيلع دمتعيام لغ قاطيو « ناودلاو ماغرااكة راجح نم توربلا هب عفربام ىلع اضيأ قلطیو , بشخلا نم ةيبخآلا
 دقو ةرركه ةلبملا ءاطلأب و ريسكت دقو ءافآ م طاط ,فااو « ةئوض ءادثبا حجصا دون و » هريغو دیدح نم

 نیسلاب و نیسلا ىق لوألا ءانلا مغدت دقو امهدحا ىفو امهف ةانثم ءاط ءاتلا لدبق دقو ةلمپ» انيس ةريخألا لدبت

 یرابلا حت ۰ ۱۲ جهرم



 ريبعتلا باتك -۱ 1۰۲

 ءاطاا لدب هاتبو ةريخالاو لوألا تس لع ام یو را رمت ا رد ىلا اذه ىلع خابت تاغل هرخآ ىف ةلدوملا

 لدب 6٠ دنع» ىلا درع ) ةتداس و تح ( هلوق ٠ برهم یسراف هنإ : قياوجلا لاق و « اهرکبو ءا مطب و لوألا

 ظر) طقس هنأ الإ € مانلا ىف انا لوخدو قربت الا باب 1 مدنع هدد و 6 شا لوح هیف سیا عیمجا اذگ ۾ تو 1

 نبا امأو « رر نه ةقرس یدب ىف نآک مالا ىف تيأر » رع نا ثيدح هیفو « لیغاسالا و قسألا دنع « پاپ د

 ثرذح هيف مالا ىف ةنجلا لوخدو هتداسو ت# طاطسفلا درع باب » لاقن دحاو باب ىف یشجرثا عمج لاطب

 طاطسفلا دوعو مانلا ىف ةئجلا لوخدو قربتسالا باب و قاجرجلا ةياور ىف عقوأم هدنتسم لعل و لا رمع نبا

 یهو ةاكرلا ةارسا : باما لات لاطب نبا لاق مح ء رغأو مدقو دحاو باب ىف نيتجرلا لمف ۽ هتداسو تحن

 هب ىذلا عرشاو ملءلاو نيدلا امنطو « مالالا ىلع ليلد رع نبا دب ىف اهدوع نوكو : برعلا دنع جدوااک
 ايندلا سبالء فرشأ ر را نال لمااو نيدلا فرش نع رر اب انه ريمي دقو ؛ ءاش ثيح ةئجلا نم نکا قزرب

 هوجو ضب ىف نأل ةظقبلا ىف اغوخد ىله لطب هناف مانملا ىف ةنجلا لوخد امأو « مولع فرشأ نيدلاب لما كلذعكو

 لوخدل ببس وه ىذلا مالالا ىف لوضالاب اضيأ ةنجلا لوخد ریعیو ء اصن هارب اک ةظقیلا ىف نركي اجو ابژرلا

 دوع ةجرت نع بما تاأسو : لاطب نبا لاق ؛ ءاش ثيح ةئجلا نم نكمتلا ىلع لدت ةرف ةقرسلا ناريطو ةنجلا

 ضب ىف یار هنأ یفا ف حقي ىذلا : لاقف ةدامو الو طاف دوع ثيدحلا ىف رک ذي مو هتداسو تح طاطسقلا

 نأو ءاي اكد وع ىلد ضرآلا ىف ةبورض» ةقرسلا نأ هيو « هب امك ىف هرکذ اع لكأ اثبش ةفرسلا ثيدحلا قرط

 ديرب الف قريّدصا نم جد وهاك یهو ۳ ةف ما اب وذ ماقو ةثداسو تحت اه وا اه: وع نم امادقا ربع نا

 هباتكىف اذه لاه لمت دقو « هباتک يف هلخدب لف ةدايزلا هذه .ةئسب ضرب مو « هيلا هب تراط الإ ةنجلا نم امض ود

 هتلجعأ و « هد: ىف نيلل هركذي مل امن و , هةرط ضعب ىف ىور هنأ ىلإ دیشب و هركذي الو ءىثلاب مجرب اک اریثک

 لاعدإ اماصآ ذخاء هيلعو « هيلع نيتك اس حارشلا نء ةعاج بالا مالک نقن دقو . ىنا هب اتك بیت نع ةيناا

 «هريغل هرآ ل قاف ةاكلاب ةفرسلا هريسفت اهدشأو « لقتسم باب هل لب هنم سیا و بارأإ اذه ىف ريع نا ثيدح

 ديج نم ةعطق : ةراهنأا قو « ريرح نم ةقش : ىبارافلا لاتو « ةيسراف امناکو سرح نم ةعطق 2 رسا ؛ ةديبع وبأ لاق
 ةمطق ىد.ب ناک تبار ه ربخلا سف: ىف هلوق جدولا وأ ةلكا اب اهريسفت در ف قید « ءاضیب موضعي داز « ريرحلا

 ريالا نيآ هالو « كلذک هيام هبترام عیب هل لص اال ةرركذملا ةداب زلا رمت نا تب دعس ىف نآ هليخمو « قريشا

 دوع ةدایزب ريع نبا ثيدح یآ ثيدحلا اذه يراخبلا ريف يور : لاق نأ هيلد دازو مجرت 5 ةجرتاا رک ذف

 لاق ام داسفو « امن ةجرف# ىف اجردآف هطرش ةدايزلا قفاوت مل نکل و هتداسو تحت هل رع نیا عضوو طاط غلا

 همانم یف ىأر لب ىنلا نأ » قيراط نم ءاج ٹیدح ىلإ ةجرتلا هذه راشأ یراخباا نأ دمتمااو « مدقن ام راقب
 ک املا هحضضو ىئاربطلاو نايف- ني بوقعي هجرخآ ام هثرط ربشأو ثيدحلا « هسأر تحن نم عزنا باتنکماا دومع
 لمتحا باتکلا دوع ترأر مان انأ اني: : لو مب هللا لو-ر تحج د صاملا نإ ورع نب هللا دبع ثيدح نم
 ةياود قو « ماشلاب نئفلا حقت نيح ناعالا نإو الا « ماشلا ىلإ هب درع دن وه اذاف ىرصإ هتعیت اف ىمأر تع نم
 ىبأ نيب عاطتنا هيف نأ الإ حيحصلا لاجر هلاجد قازرلا دبع دنع قيرط هلو « ماشلاب نمالاف ننه ثعتو اذاف ه

 نب بوقءيو دحأ جرخأو «ماشا ىلإ هب اودمدق باتكلا دوع اوذخأ ه هدنع هظفاو ورع نب هللا دیدو ةبالا



 ۴ ۷۰۱۹۰۷۰۱ تيدحلا

 یماذظف یمار تحت نم لمتحا باتکاا دوع تار مان نأ ايب د هعقر ءادردلا یا نع ًاضیا قى اريطلاو تايفس

 ىبأ نع اضيأ ”اريطلاو بوقمپ جرخأ و ء حیعم هدنسو ثيدحلا « ماشلا ىلإ هب دمعف ىرصب هتعبنأف هب بوهذم هنأ
 هب یوه دق هنأ تانظ ىتح عطاس رو وهاذاف ١ ىرصإ هلوق دعب دازو « یتداسو تحت نم عزننآ د لاقو هرحت ةمامأ

 دتسب اضيأ ىلاربطاا جرخأو . فیض هدنسو «ماشا اب نامالا نأ تعقو اذا نتفلا نأ تلوأ یو ء ماشلا ىلإ هب دمعف

 کالا لمحت ءاول هناکض یبآ ادوع یب ىرسأ لل تیار د لاق خيي هلا لوسد نأ ةلاوح نب هللا دبع نع نمسح .
 نه ساتخا باّتكسلا دومع تيأر مان انأ انیبو لاق . ماشلاب هعضن نآ ان أ بات.كلا دومع اول نولمحتام تاقف

 بابلا فو « ماشلاب عضو ىح عطاسرون وه اذاف ىرصإ هتمرتأف ضرالا لمآ نع لخت هللا نأ تنظف ىداسو تعت ۰

 نعو كلذک ىقاربطلاو بوقعي دنع رع نهو فيغض دئسإ ىقاربطلاو دمحأ دنع صاملا نب ورع نب هللا دبع نع

 خرات ةمدق» ىف ركاسع نتا ابممج دقو « اضءب ابضءعب ىوقي قرط هذهو « كلذک « صلخلا دئاوف » ق رع نا

 ىف ةز نب ىحم ىلع افالتخا هيف نأ الإ هناورل جرخآ هناف ءادردلا ىبأ ثيدح یراخبلا طرش ىلإ امیرقآو « قشمد
 ضيب و ةمجرتلا بتنک هلءاف « هطرش نم ةا امونءالک نال حداق ريغ وهو «دفاو نب دز وأ ديزي نب روث ره له هخيش

 ىلا ةراشإ « باتکسا دوع ىف » با ظفار طاطسفلا دوم مجرت الو « هبنکب نأ هل اب لف هيف رظنيل ثيدحلل

 نه اولاق ريبعتا اب ءالملا لوق وهو « روک ملا ربخلا ىف عقوام وحنب ربمي هناف همانم ف طاطسفلا دومع یار نم نأ
 طاطسفل امأ و «ناطا-لا و نيدل اب دومعلا اور فو , هيف هيلع دمتعب لجري وأ نيدلاب ربعي هناف ادومع همانم ىف ىأر
 هب رفاظف اكلم مصاخي وأ هردقب اناطلس لانپ هاف طاطسف هيلع برض هنأ ىأر نم اولاقف

 مانلا ىف ةنجلا لوخدو قربّدسإلا ساپ - ۵

 :لاق امهنع هللا یضر رم نبا نع » عفان نع بويأ نع بیو ان دح يسا نب لمم شڪ -

 اهتصصصق « هيلإ ىب تراط الإ نا ىف ناكم ىلإ اهم ىوفأ ال ري رح نم قرم ىدي ىف ناک م انما ىف تیر

 ةصفح لق

 هلا دبع تا : لاق وأ < حلاص فو كاخأ "نإ : لاقف هب "یا ىلع اب هقف - ۹

 « لاص "لجر
 ىف رع نبا ثيدحو « هنم ءیشب قاعنیام هلبق ىذلا ىف مدقت ( مانلا ىف ةنجلا لوخدو قربتسالا باب ) هلوق

 « قربتسا نم ةعطق » ظفاب هركذو « ةقرس » ظفلب عفان نع بويأ نع دااغ نب بيهو قيرط نم انه هركذ بابل

 بيهو ةياورك ًارصتخ هركذف بويأ نء ةيلع ناب فورعملا مهاربا نب ليعامسا قيرط نم ىذمرتلا ةمجرت یف اک

 اضیآ هجرخأ دقو , ةمجرناا ىف هتياور ىلإ راثأ ىراخباا نأكف « قرمتسا ةعطق ىدي ىف امتأك , لاق هنأ الإ
 بوآ نع دوز نب دا قيرط نم ةالملا باةكرخاوأ ىف وهو ؛ دجلا پاک نم « لوللا نم "امت نم باب » ىف

 نیتظفللا نيب عم+ بومآ نع ريمع نب ثراحلا قينرط نم ىئاسنلا هجرخأو « لعام ساو بيهو ةياور نم اقایس متا
 یا منل اب ىو حتفل اب ءىثلا ىلا یوهآ , هلوأ مضب وق 5 ىودأ ال » انه هلوقو « قربتسا نم ةقرس د لاقف
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 !مصمقن) بيهو باور یف هلو ۰ « هيلا یب تراط الإ ةنجاا نم اناكم ديرأ ال ىنأكو و داح ةياور ی عقوو « لام

 دنع عقوو : لسم دنع داح ةءادر ىف هلم عقو كثريدحلا ) 2 ىلا لع ةمذح امة ةمفح ىلع
 هتتاور ف فلؤاا

 ةصقلا هذب ثيدحلا « رانا ىلا يبابهذي نأ ادارآ ىنايتأ نيننا نأك تیارو و ةدايرلا نم « هلا ف تراط » هلوق دعب

 ثموأ ی اءؤرلا نأ همبات نمو بيهو ةياور رهاظو «یابژر ىدحا جلي ىثلا ىلع ةصفح تصقف, هيف لاتو ارصتنع

 ىف ىضمام هضراعي نکل « لس دنع دامح ةءاور ىف احرص كلذ حقو دقو , ريرحلا نم ةقرسلا ةب ور ىه داح ةياور ىف

 نع رع نب هللا دمع نب لاس قبرط نم ريبعزلا باتک ن٠ « نيميلا نع ذخالا باب » ىف ىتأرو ۽ ليألا مایق لضف باب »

 هایژر تصف ةصفح نأ ىف حرص وف ,ةصفح اهتصقف ةصفح ىلع اهتصصقف د هبفو راثلا هتبؤر ىف ثيدحلا ركذف هيأ

 لمتحیف ةفرسأا ایژر ىلإ ملام ةياود ىف ضرعتي مو ةقرسلا ءابؤر تصق ةصف>نآ ىف ةحيرض .اج ةباءر نأ اك . رانا

 ربدقتلا نأ و « كلذ دمب رانا ايؤر ثصق مش الوأ ةفرسلا ايؤر تصف اهتأ ىلع الرع « ىايؤر ىدحأ و هلوت نرك نأ

 لازآ الو حارا نه هل ضرعت نم رأ مل حضوملا اذهو ؛ موبفم «ىدحإ » هرقل نوكي الف الوأ یابژر ىدحا تصف

 عقوو «یوارلا نم كش وه ( ملام لجر هقا دبع نا وأ اص لجر كاعأ نإ لاقن) هلوق . كلذ ىلع دما هان هلاکشا

 داز « عفان نع ةريوج نب رخص ةياور ىف اذكو « مزجااب « حلاص لجد هقا دبع نأ و ةروك ذلا داس ةياور ىف

 ةئباث یهو هريذآ ةدابرلا هذه تطاسو « لیلا نم ىلإ ناك ول » نيعضوملا ىف ىوبررغلا نع هتيارر ین یمشکلا

 دعب لزب ملغ عفان لاء د عملا دنع دا ةياور ىف هلوف وب دوو « اتو لوألا مارق ىف مدقت اک اس ةاور ىف

 معن لاتو » لسم دنع رع نا نم عفان نع رع نب هللا ديبع ةيارر ىفو ليلا مايق ىف مد دقو « ةالصلا یکی كلذ

 عفان لاق ؛ حبصأ ىح مقأ مل تمن اذإ تنكو رع نبا لاق لیلا نم ىلصإ ناكول رع نبا - لجرلا معن لاق وأ  ىتفلا

 ديج دیش وهو لاسةاور ىلع نثملاب لاحاو هلصأو هدانسإ لسم جرخآ ۰ لوألا نم لصب دعب رمع نا ناكف

 قرط نم اضيأ «عورلا باهذو نمآلا باب » ف ىتأيو « اذ قزوجلاو ةناوع وبأ هظفلب هجرخأو , امهریاغتل

 ناكو : یرمرلا لاق ءملاس ةياور ىف «نيميلا نع ذخالا باب ىف و هدمب اذككو ٠ عفان نع ةيربوج نب رخص

 . كانه هحرش یاهو « ماس نه وأ عفان نم كلذ عح ىرهزلا لماو , لبللا نم ةال ماا رثكي كلذ دعب هللا دبع

 ةدايزلا نم ةصقلا هذه وحن ىف هببآ نھ عفان نب هللا ديع قيرط نه ىنايورلا نوراه نب ركب ىبأ دنسه ىف عقوو

 الو تنأ لچرلا من « ةالصلا عدت ال هل لاق حرت مل هل لات ىذلا كلما نا » اضيأ هيفو « داقرلا ريثك هلا دفيع نأكو د

 تالصاا ةلق

 مانملا یف ديقلا بسا - ۴٦

 م هنأ نيريس نب دمع اح لاق ًافوع تەم لاق “ریتم انثدح حامص ن لا دبع اشو - ۷

 ةت نم +زج نمؤلا یورو «بذکت نمزاا بؤر دگ ! نام زا بقا اذإ: لب لا ل وسر لاق : لوقي و رب ره ابآ

 ايؤرلا لاقي ناكو : لاق هذه لوفآ انأو : دمع لاق -بذکیال هناف ةو بلا نه ناکامو «ةوبنلا نم اء نیمبرآو
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 مقیلر دا لء هع الز هد رك ۳۳ ىأر نما ۰ هللا نم ىرشبو « ناطیذلا "فیوخو « سفنلا ثید> ثالث
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 یورو « بدلا ف تابك ديقلا : لاش ؛ دلا perme ناكو ¢ مونا ىف ؟لذلا هرکب ناکو : لاق لصیلف

 E مع هاو طب یبلا نع ةرره ی نع ریس نا نع لاله وبأو ماشهر سنوو دا

 : نا دبع أ لاق . ديقلا ف ىبلا كر الإ هبسحأ ا : شاپ لاقو نيبأ نوع ثيدحو ٠ ثيدحلا

 قادعالا ىف الا ”لالغألا ن وکسنال

 ربعي هنأ ربا قالطا رهاظو ؟ هريبعت نوكي ام دیقم هنأ مانملا ف یار نم ىأ ( مانلا ىف دیقلا باب )

 ارفاسم ناک ول اک يرخأ 4. رق كانه ن 3 اذا اع كلذ او هخ ريما لهأ نک ؛ ههوج و ميج ىف ندلا تای اب

 نم ادق هلجر ىف ىأر نك ةدئاز ةفص ديفلا ف ىأر ول اذکو  لوطب هضرم وأ هرفس نأ ىلع لدي 2 اف هد وأ

 سال هناف رفص نم ناك نإ و « هيلطتي لام بف نوگب سال هاف بهذ نم ناك نإ و « جود نأ ىلع لدي 2و ةضف

 نه ناك نإ و « ندا ف صاللف لح نم ناک ناو ؛ نهو هدف سأل هناف صاصر نم ناك نإ و « تاف لام وأ هورگم

 انثدح ) هلوق ٠ مودبال مالن طيخ وأ ةنرخ نم ناك ناو « ةمهتلف بطح نم ناک ناو , یافن هيف سالف بشخ

 دعب رمسلا باب د ي فالصلا ىف مدقتو رصیل راطنلا وه ةدحوملا دیدشآو ةلموملا حتفب ( حابص نب هللا دبع

 ی نب دم ةياور نم انه يعن فالو ؛ انه اک حاہص نب هللا دبع میضعبا و « حاصلا نب هللا دبع انئدح « ءاشعلا

 سيل و « نسلاو دمو « اذه ها دع : ةنالث حایصاا نیا ىراخبلا خویش قو « حابصلا نب هللا دبع انثدح هدنم نبا

 برنا اذإ ( هلوق . فارعالا وه فرعو « ىميثلا ناما نبا وه ( رعتعم انا دح ) هلوق و اعأ مم دوحاو

 لع بذکت ميدقتب ین هش کلا ريغ نع رذ ىبأ »اور قعفوو شک الا انك ( بذک-: نمژاا ابور دکر نامولا

 لاء لعام الا كمع فوع نغ سل وب نب يهاع ةياور ق اذکو , ی نا د ةياور قاذکو« نمولا ایژر

 راهنلا نامزو ليلا نامز بر أة هاذعم نوكي نأ اهدحأ : نالوق « نامزلا برا اذا » هلوق ىف « املا د ىف ىناطحلا ۱

 نورمملاو , ثيدحلا ىف وه كلذكو « ابلاغ عب رالا مئابطلا لادتعا قو كلذو عیب زا مايأ امهئاوتسا تقو وهو

 یآ نع « ثيدحلا بيرغ »ىف 4ةزو « راها كارداو راهناو لیلا لادتعا تقو ناك ام ايؤرلا قدصأ : نولوتي

 كاردإو رامزالا قاتفنا تقو ريبءنلا عرقول نامزالا قدصأ نأ نومعزي نوربعملاو : لاق مث ىناتسجسلا دراد

 مايق افد اذا هتدم ءاهتنا نامزا بارتفا نأ رخالا لوقلاو ؛ راهتلاو لبللا امف لدتمي ناذالا ناتقولا اهو راما

 نبا مزج دقو « هب صال عئابطلا هيف لدتعت ىذلا تقولا ناف « نمؤملاب دييقتلا ل والا دمي : تاق . ةعاسلا

 ظفلب ثيدحلا اذه ق بوبآ نع رهعم قيرط نم یذمرلا هجرخأ ام ىلإ دنتساو « باوصلا وه لوألا ناب لاطب

 ةعاسلا تب زا اذا ىنمملاف اذه ىلعف لاق « اثیدح مهقدصأ ابؤر مهقدصأو نمؤملا ايؤر بذ.ك:ال نامزا رخآ قم

 ددجبو رك ذم ىلا نيجاتح ةزتفلا لثم ىلغ سانلا راكد ةئتفلاو جرحلاب ةنايدلا ملاعم تسردو ملعلا رثكأ ضبقو

 ابدي روك ذملا نامرلا راصو ءاربنالا متاع انيبن ناك امل نكل « هایبنالاب ركذت ممالا تناك اک نردلا نم تمرد ال

 راذنالاو ريشبنلاب ةينالا ةوبنلا نم ءرج ىه ىلا ةقداصلا ایژرلاب هدعب ةوينلا نم اوعنم اب اوضوع ةرتفلا نامز

 جرخأو « نامزأ برق اذا ١ ظفلب نيريس نب دمحم نو ىعازوألا قيرط نم هجام نبا هجرخأ ام هديؤبو . یبتنآ

 هجو نم نتفلا پاننک ىف ىف أ سو « نامزلا براقت اذا و ظفار نبريس نب د# نع ديبع نب ین وب قيرط نم رازبلا
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 : یدوادلا لاقو . اعطق ةعاسا بازتقا هب دارلاو « ثيدحلا < معلا عفريو نامرلا بداقتی د ةر ره ىبأ نع رخآ

 مایف برق كلذو ؛ اهرورم ةعرس صقنلاب هداو « ىنا ىلايللاو مای الا و تاعاسا صقن نامزا براقتب داراا

 ةهطاک ربشاو ربشااک ةنسلا نوک ىتح « نامزلا براقت » هريغو اسم داع رخالا ثيدحلا ىف تبث اک ةحاسلا

 طسإ دنع ىدبملا نامز روكذملا نامزا اب ذارملا نا ليقو « ةفعسلا قار>اک ةعاسلاو ةعاملاك مویلاو مويلاك ةعلا و

 مل» هلوق امأو «هنارطأ براقتتف هذاذلةال رصتتسي نام رلا كلذ ناف « قزرلاو ريالا طب و نمألا ةرثكو لدملا

 بذكملا ىف دارملا نأ حجارلاو , قدصب ال امن اثیش نأ نكمأ ناو ابؤرلا ىلع قدصأا ةباغ ىلا ةراشإ هيف « خلا دكت

 هس ةيفث ىلع لدأ ءىثلا لوصح برقل ىفانلاو هلو صح برق ین « داك » ىلع لخادلا یل فرح نال الصأ اهنع

 ةفئاطاا نامز ثيدحلا اذه ىف روكذملا نامزا رخآب ملعأ هقاو دارملاو : « مهفلا » ف ىبطرقلا لاقو . یمیطلا هركذ

 نب ىتيع هللا ثءييف و هصنام رع نب هللا درع ثيدح ىف لسم ركذ دقف « لاجدلا هلتق دعب ميم نب ىسيع عم ةيفابلا

 هجو ىلع قبب الف ماعلا لبق نم ةدراب احمر هللا لسرب مث , ةوادع نينثا نيب سيل نیس عبس سانلا یف ثكميف میرم

 هذه نسحآ نامزلا اذه لهأ ناكف : لاق ء ثيدحلا , هضوق الا نايا وأ ريح نم ةرذ لاقثم هباق ف دحأ ضرالا

 مهةدضأو » اذه بقم لاق مث نمو ‹ بذكتال مايؤر یناکف ۰ الاوفأ مرتدصا و لرآلا ردصلا دعب الاح ةمآلا

 هجو ىلع ىتاعملا هيف تشقتناف هک ارد] ىوقو هباق رولت هفدص رثك نم نا كلذدك ناک امو « امدح مرق دصا ابژر

 فالخم اذهو اقدص الا یرب الف همون ىف كلذ بحصتما هتظفب ىف قدصلا هلاح بلاغ ناك نم كلذكو < ةحسلا

 حما الام قداما ىريف ان ايحأ مانملا ردو دقو , اناغذأو اطلع الإ یر الذ لظب و هيلق ديمي ةنأف طاخلاو بذاكلا

 نم الإ نوكتال ابو را نأ مدقتام دی وب اذهو . لا هللاو مدقتام رک الا باغآلا نكلاو , حمیام بذاكلا یر و

 الطب ءاج ةناف  ءزج لا ابژر» ثيدح ىف كلذب دیق مث نمو مث خاص قداص مهم نم تردص نإ ةوبنا ءازجا

 لمحیف  هنايب مدقت اك ةقداصلاب و ةنس اب و ةحلاصل اب و ةرات لامل اب !ديقم هاج و ۰ رفاکلا جرخاف لا ىلع ارصتقم

 ؛ بیفآ نم ءىث ىلع عالطالا وهو ىلا هب مركأ اب مركيف ينلا لاح هلاح بانی یالا وهو ؛ ديقملا ىلع قلاعملا

 نم الو یحولا نم نوکت ال ااف تاقوالا ضهب ىف مايژر ثتقدص ناو طاخلا و بذاکلاو قناثاا و رفاكلا امف

 مجنلا ثدحي دقو تح دلك نهاكلا لوقب دقق « ةوبن كلذ هربخ نوکی ام ءىش ىف قدص نم لک سيا ذا , ةوبالا

 نامرلا رخآ ىف ندؤملا ایژر نوک ینعم : ةرمج نآ نبا لاقو . ءا هللاو لاو رودنلا ىلع كلذ لک نکا بيصيف

 دق اهنا كلذ لبقام فالخ « بذکسا ابلخدي الف ريبعت ىلا جاتحال ىذلا هجولا ىلد ابلاغ عقن امنأ پنکت داكنال

 صاصتخا ىف ةكمحلاو : لاق , رابتعالا اذهب ابف پذکسا لوخد قدصيف لات اك عفت الف رب املا اهربمیف ابليوأت نخ

 «ایبرغ دوعيسو ایرغ مالسالا ادب و ثيدحلا ىف اك ابیرغ نوكي تقولا كلذ ىف نمؤملا نأ نامرلا رآب كلذ

 اذه نم ذخو, نأ نکع و : لاق . ةنداصاا ايؤرلاب مرکسیف تفولا كلذ ىف هنيم هو نهؤملا سين لقیف , لسم هچرخآ

 قدصأ اب ژرلا تناکو ىمألا برق اک: لايف نهؤملا ایر ةمسنلاب ةوبنلا ءارجأ ددع ىف ثيداحالا فالتخا بیس

 تابسانملا نم مدت اف ةبساناا هذه ىلإ ةراشإلا یفیفت و : تلف . كلذ نيب امو « هسكعو « درو ددع لفآ ىلع لح

 رخآدارملا ناكاذإ « بذاك نموا ايؤر دكت مل نامزلا برق اذإ و هلو ىنم» ىف مهمالك نه عمتجا ام لصاحو

 ةمآلا هذه يف ةوبنلا ترذمتو هلهأ بلاغ باهذي هبلاخ بهذي ال ةنايدلا رومأب معلا نأ امدحآ : لاوفآ ةثالث نامزلا
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 لبجلاو رفکسلا بلذیو م.دع لقي ال نيئمؤملا نأ یتاثلاو « ملعلا نم سرد دقام مف ددجیا ةقداصلا یأرلاب ارضوع
 نامزب كلذ صتخال نيل وقلا نيذه ىلعر ةياستو هل اما رك ] ةقداصلا ایژرلاب ناميو نمؤملا سل وی نيدوجوملا ىلع قسفلاو
 نأ ثلاثلاو « قد.مأ قداصلا نمؤملا ايؤر نوک لالحمضالا ىف نيدلا سآ ذخأو ایندلا غارف برق لک لپ نيعم

 فوطمم ره ثيدحلا (ءزج نمژلا ایژرو ) ِهلوَق . لعأ هقاو « اهالوأ !هوأو ‹ مرم نب یسیع نامزب صاع كلذ
 ابرق قوتسم هحرش مدت دقو « ان عوفر ومت ثيدحلا « نامرلا برا اذا ر وهو هلبق یذلا ثيدحلا ةلمج ىلع

 هداربا رهاظو « روکذلا ثيدحلا قرط نم ءىش ىف مدقتي مل ردقلا اذه « بذ.كي ال ةناف ةوبنلا نم ناكامو » هلوقو

 ىل ربظإ مث « قدصلا ةفص وهو فی لا ىف ةوينلا نم دارملا هب رنفام ىلوأ هناف كلذدك ناك ناو , عوف م ةنأ انه

 ةداعإ ىف رسلا وه اذهو « ةروكذملا ةلمجلا « هذه ه هلرق ىف ةراشالا ء هله لوقأ اأو : دم لاق اذه دعب هلوق نأ
 ةدايرلا هذه نأ ىلع هیبننلا لفغأ قلا دبع نأ« قاوملا نبال داقنلا ةيغب » ىف تيأر مث « اذه د هلرقدعب « لاق » هلوق

 اذک (هنه لوفآ انآو) هلوق ۰ ةعوفم تسیا و ن ریس نبا لرق نم یبف اذه عف , امجاردا ف كشال ها و ةجردم
 لوفآ انأ و و لاط, نبا حرش ىف مقوو « امریجرختسم ىف معن وبأو ليعام“الا هركذ اذكو قرطلا عيمج فو رذ یال

 ىف قلا دبع اهركذ الو ىراخبلا حيمص خس نم ءىش ىف ةظفللا هذه تسيلو : تلق ۰ « ا لاقي ناكو ةمآلا هذه

 هركذ اک هركذف ضارم هدلقت دقو ؛ دیناسلاو بكا باما نم فوع ثيدح جرخأ نم الو ىديجلا الو همج
 هنآ ۾ ارد موةدصأ ايؤر مبةدصأ ود كو ىنممادحأ لوأتي نأ نی ریس نا یخ : لاقف هحرش ىف هعبقو لاطب نبا

 بک ةفداص ةمالا هذه اؤر ىنعي « ةمالا هذه لوفآ انأو : لاقف اصلا لجرلا ابّور الإ قدصإ | نامزلا براقت اذا

 ءایلعلا ترمب هراث آ سومط و نيدلا مالعأ سرردل مولع ةجحو مه ارجاز اب ژد قدص نوکیا اهرچافو اهحلاص
 « لوصألا نم ءىش ىف اهدجآ لو « ةمآلا , ةظفل یهو ةدابرلا هذه توبث ىلع بتم اذهو . یهتنا ركنملا روهظو

 اموفرم خصيال اذه : نيريس نبا نع ماشه قيرط نم طوفرم الوصوم هجرخأ نأ دعب ىنيارفسالا هناوع وبأ لاق دقو

 نم عرفراا لصف ثيح ىأ نيبأ فرع تیدحو هلوقب هرخآ ىف ىراخبلا راشأ كلذ لاو : تلف ۰ نيريس نبا نع

 ةياورلا هذه ىف لئافلا مهبأ و « نيريس نب دم وه « لات » لئاق ( ملا ثالث ايؤرلا لاقي ناكو لاق ) لوق . فرق وفا

 هدنسإ فوع نع ةفياخ نب ةذوه نع دمحأ هجرخأ دقو « موضعي هفقوو ةا ورا ضءإ هعفر دقو  ةريره وبأ وهو

 نع ةداّق نع ةبورع ىبأ نب فيعس قیرط نم قاسفلاو یذمرلا هجرخأو ؛ هلثم ثيدحلا « ثالث اب ژرلا » اعرفم

 « هسفن لجرلا ام ثدح اورو قحاب ورف « ثالث ایژرلا : لب هللا لوسد لاق » لاق ةريره ىبأ نه نيريس نبأ

 دی نع بريأ نع نقل باهولا دبع قيرط نم ىذمرتلاو دواد وبأو لسم هجرخأو « ناطیشا نم نزحت ايؤدو

 سفنلا ثيدح ) هلق . هوحن قابلاو « هللا نم ىرشب ةاصلا اقرلاف ؛ ثالث ايؤرلا , ظفلب اضيأ اعرفرم نيريس نبا

 ثالث ایژرلا و هعفر نسح دزد هجامإنإا دذع كلام نإ فوع ثيذح ىف عقو ( هللا نم ىرشإو ناط.شلا فب وختو

 ةتس نم ءزج او « همانم ىف هاريف هتظقي ىف لجرلا هب مسام اهنمو ؛ مدآ نبا نزحيل ناطيشلا نم ليواهأ ام

 ةريره ىبأ ثيدح ىف عبار غون توبثا « ثالث د هلوق نم ادارم رصحلا سولو : تلق : « ةوبنلا نم اءزج نيعبدأو
 اهنأب ایژرا فصو ركذ ىو نييضاملا ديعس ىبأو ةداتف بأ ثيدح ىف سیا و « سفنلا ثيدح وهو بابلا ق

 رباج ثيدح نم ملم دنع تبث دقو « ناطيشلا بعالت وهو سماع عون قبو. ةثیسو ةنسح وأ ةبوبحو ةهو ړکم
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 ىف تدد:اف جرخ دقف , ظفلىفو « هعبتأ انأف عطف ىمأر نأك مانملا ق یبار هقا لوسراب : لاقف یارعآ ءاج د لاق

 يخي الف همانم ىف ىدحأب ناطيشلا بعالت اذا » هل ةاور قو « ماناا ىف كب ناطیشلا بعالتب ربخنال : لاقف < ىرثأ

 یأرف هيف مانف تفو ىف لك أب نا ةتداع تناك نك ةظقيلا ىف ىئارلا هداتمیام اؤر وهو سداس عونو . « سانلا هب

 حپاسو. صوصخو مومع سفنلا ثر لح نيب و هئابو « ايق هنأ ىأرف برش وأ لكأ ند الغاط تابوأ 1 لک اب ةنأ

 یأر اذا هةذوم ةياور ىف داز ( لصیاف مةيلو ؛ دحأ ىلع هصقي الن همرکی ايش یار نف ) هلوق . تافضالا وهو

 ني دم نع بوبأ ةياور ىف عقوو ۰ 4!م ركذذ « ههركي ايش ىأد اذإو « ءاشر سا اردقيلف هبجعت ايؤر مدحأ

 ناكو » یذمرلا دنع نیریس نأ نع ةبورع ىبأ نب ديعس ةءاور ىف دازو « سالا ا ثدح الو لصيف ١ نيريس

 ىذمربلاو دواد ىفأ دنع نيذر نآ ثبدح ىف اعوفم هانمم درو اذهو « حصان وأ ملاع لع الإ ايؤرلا صقنال لوقي

 . « لامآ هللا نم ابرلا باب و ىف ةداب زلا هذه حرش مدقت دقو از ىذ وأ كو ىلع الإ ارصقي الو د هچام ناو

 عمجا ظفلب انه تبث اذک ( نیدلا ىف تابث دی" : لاقی و دیقا مجمیو « مونا ىف لذلا هركي ناکر لاق ) هلوق

 لاق « لاقي ناکو د هلوق اذکو « ريبعتلا لهل عما ريمض : ىبيطلا لاق « لوقزو هرکی » ىف دارفالاو « مهجمی » ىف

 « مهقانعآ ىف لالغالا ذا د یلاعت هلوقب دانلا لها تافص نم ةنآ هب انك ىف زبخآ هقا نل هورکااب رمي لغلا : بابملا

 ىف هل يب ىناا رک ذل ديقلا اورحأ ا١٤ : ىبرعلا نيا لاقو . ىذؤت ةاماب ربعي دقو ؛ رفکلا ىلع لدي دقو هيلا

 لالغالا ذاو هواذف هرذخ) هوقک موم ملا ىف اعرش هرك دقف لغلا امأو . كننلا ناميالا ديق » لاقف دومحنا مق
 عييطتسإال ديقملا نال نيدلا ىن انايث دالا لمج ااو )مدا تاغو - كنع ىلإ ةلولذم كدب لمجت الو مانعا ف

 هلع نآل ديقلا بحأ امنإ ءالعلا لاق : یوونلا لاتو . لطابلا ىلإ ىثلا نع عني ىذلا نامالل الثم برضف یثلا

 لهأ امأو . رانلا لهأ ةفص وهو قمل هلع نال لها ضذبأو « لطابلاو رشلاو ىصاملا نع فك وهو لجرلا

 لد ديقلا ىلا لذلا مهنا نإ اولاقو . هل كلذ ىرب نم بسحب یتارثا هارب ىذلا ملا ىف تابث دوقلا نإ !ولاةف رهبعتلا

 . لاحلا بسحم لخبلا ىلع لدي دقو ؛ رشلا نع ايل فک هنآل دح نيديلا ىف للا لءج اذاو « هوركسملا ةدايز ىلغ

 : تلق . ةدش وأ نجس ىف عقي هناف لغ و ديق هنأ ىأر ناو « لیخم وبف ناتلولذ» هيد نإ یار نإ : اضيأ اولاقو

 ند حيي داسا ةبيش ىبأ نب ركب وبأ جرخاف « قيدصلا ركب آل عقو اك ادوم ارا ضعي ىف لغلا نوكي دقو

 نم لجر رشحلا ىبأ باب .ىلء ةلولخم كدب تيأر : لاقف هلأ « هنع ضرعأف ركب أب بيبص يم و لاق قورسم

 عوفرم وه له لاقي ناکو هلوق ف فاقخا : ینامرکلا لاتو . رشحلا موب ىلا بد ىل حج : ركب وبأ لاقف « راصلالا

 نيريس نبا مالك ءاك وه مبضعب لاقو « هلك عوفرم « نیدلا ىف » هلوف ىلإ « لاقي ناكو » هلرق نم منم لاقف ال وأ

 نبا نع ىوارلل الوةم نوكي نأ لمت : لاق هناف ىيطلا مالك نم هذخأ : تلق . ةزيره وبأ « هركي ناك» لعافو

 1 ای ىلا وأ ةرب ره ىنأ ريض ناك مءاو ن ریس نال الوقم نوكي نأ و نيريس نال اريض ناک مسا نوکسف ن ری

 . نيريس نبا لات وأ ثيدحلا ىف وه ىردأ ال : هرخآ ىف لاتو نيريس نبا نع رخآ هچو نم لسم هچ رخآ دقو

 ثيدحلا لصأ ىنعي ( ب ىنأا نع ةريره ىبأ نع نيديس نبا نع لاله وبأو ماشمو سا ویو ةدانق هاورو ) هلوق
 ةجردأو ( هلوق . هئيبأس اک هضعز ىلع رصتقا نم مجمو اعوفم همايب هاور نم مف « لاقي ناكو » هلوآ نم امأو

 فو ثيدحو) هلوق 1 هنيب أس ۴ ةداتق نع ماشه ةياور هب دارلاو < اع وفم هلك هلغج ینہ ) تب دملا ىف هلك مهضعب



 1 ۷۷ یر دا

 ىلع لاد هناف « هذه لوفآ انأو نيري نا لوقب هعرصت امس الو فوقواا نم غوفرملا لصف ثيح یا ( نيبأ
 رصتقا دقو ؛ هعفرب حرص هناف تردا لوأ فال لاهتحالا امف ناف « لاقب ناک و » هيف لافام فال صاصتخالا
 لاق ؛ سأوي نب ىميعو ةذوه ةياور نم هوپ اک هنع ناماس نب رمتعم هرکذاب ضءب ىلع فرع نع ةاورلا ضدب
 ن دم نرع ثيدحلا اذه یور یذلا وه بوبآ نأ ريغ « للي ىنلا لوق نم حيا نأ قایساا رهاظ : یطرفا
 ىلع لوسي ال الف ةرب ره ىنأ لرف نم وأ لب ین لرف نم رهآ كش هنآ نسف نع ربغأ دقو ةر ره ىبأ نع نيديس

 قيرط جرخأ ام ادم ناف ةصاخ لسع ةبا ورا ةبسنلاب هءاع ماکت ه اکو ؛ دردرم ره وهو : تاق . رهاظلا كلذ

 نم ةءاود ىلع لريال نأ كش بويأ نوك نم م مزي الف ۽ نيريس 1 د# نع ةدانق قب رط جرخأ ۹۹ او هذه فرع

 نع الإ هدأ ال سنوب لاقو ) هلوق . تحجرف ةداير ةلصفملا ةياورلا ىف ناك ال نکا ءالثم ةداتق وهو كدب مل
 الا لالغ لا نو : ال ) هلوق . فنصاا ره ( هلل دبع وبأ لاق ) هلو همار ف كش هنأ ىنعي ( ديفلا ىف لي ىثلا

 ةمجدملا ماع نه, لغلاو « لجرااو ديلاك قئملا ريغ ىف لغلا ترك دق : لات نم ىلع ذرلا ىلا ريشي هن اک ( قانعالا ىف

 ىلاقلا ىلع وبأ هركحذ نمو ؛ ديلا هب طبرتام ىلع لغلا ممضعب قاطأ دقو : لاق ؛ لالغألا دحاو ماللا دیدشتو
 « لغلا ف تامج ةلولفم ذيو « لالغأ عمجاو ديلا وأ قنملا ىف لعمي ةعماج لخلا : اولاق امهريغو کسحنا بحاصو
 لهأ دنع وهو قنعلا ىف لفت ديلا نال رظن هيفو « امر كلا هب دمشآسا اذک € مدا تلغ إل یلامآ هلرق هديؤي و

 ةداتف اور امأف ءا مرق مدقأ ۴ قيدصلا ركب ىبأ قح ىف بص مام هد وب و ؛ رثا نع امرفک نع ةرابع ريرعتلا

 یاسالا ظفلو ةداتا نء هيبأ نع یاوتسدلا هللا دبء نآ نب ماشه نب ذاعم ةءاور نم یاسنلاو سم اراصوف ةقلعملا

 اب قرلا نمو « ناطیشا نم نيزحتلاو هللا نم ةراشب ةلاصا ايورلا لوق_ ناك هنأ لِي ىلا نع » روكذملا دنسلاب

 ناف دما ینیچهب و « مولا ىف لغلا هرک و« لصین مقیلف امهركي ایور مدحأ یار اذاف ءهسفن لجرا هب ثدحام

 ییچمیف ةرره وآ لاق » امن ىثلا ب وبأ نع روعم ةياور بقع هدئسإ هفاس هناف لسم امآ و « نیدلا ىف تابث ديقلا

 لغلا هركأو » هلوق ثيدحلا ىف ةدانق نم اماشه ىنمي جردأف ملم لاق « نيدلا ىف تابث ديقلا ء لغلا هركأ و ديقلا

 ديقلا بحأ ةريره وب أ لاق » لاق نيريس نب دمت نع بويأ هاور كلذ كو ثيدحلا « ءزج ايؤرلا » ركذي لو ءحلا
 ؛ هثع ةنيب نب نایفس ةباور نم هحيح ىف نايح نبا هجرخآ , نيدلا ىف تابث موذلا ىف دیقاا « للا هرک او مونلا ىف

 «نامزلا برتقا اذا و ثيدح رک ذف بوب أ نع قلا باهولا دبع ةباور نم یذمرااو دراد وبأو لسم هچرخأ و

 بحأو لاق » ء:هب لاق مث ثيدحلا « ثالث ايؤرااو » لاق مث ثيدحلا « نم هز زج لسلا ايدو » لاق مث ثيدحلا

 ركي لو « لم ظفل اذه « نیریس نبا هلق وأ ثيدحلا ف وه ىردأ الف «نيدلا ىف تابث درقلا « لغلا هرك أو ديقلا

 ركذف بويأ ند رمعم ةباور نم کام لاو دمحأو ىذءرثاا هجرخأو .«حلا ىردأ الف » هلوق یذمرت الو دواد وبا

 نمژاا اژر 2 ىلا لةو » لاق « خلا ديقلا ىنبجعي ةريره وبآ لاق : امهدعب لات مث قاثا و و لوالا ثيدحلا

 اموفرم « ةثالث ابقرا » ثيدح ةداتق نع ةب ورع ىبأ نب ديعس قيرط نم ىئاسنلاو یذمرتا جرخأ دقو حلا ءرج

 او قار ند: : لو, ناكو 3و ¢ ثردللا « ديقلا ىئبجعل لو ناکو » هدعب لاق 3 ° | و لبق ۰ هلأ ترشأ ام

 ثيداحألا نأ ىف رهاظ اذمو « حصان وأ ملاح ىلء الإ ایقرا صقت ال : لوقي ناکو » هدمب و . ثيدحلا « وه انآ
 نب هللا دبع ودر فاخ ىبأ قب راع نم هدن-م يف رازبلا اج راف دریغ نبأ شر نيا اور فاو, طواقم انك

 ىرابلا حف « ۱۲ ج م؟ - م
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 مل نامزلا براقت اذا د لاق هر ره ىبأ ن۶ نی ریس نإ در نع دم. نب سا و نع یرصباا تاج« زاز ىلا یهلع

 رازبلا لاق « ؛ علی ىنلا نع همار دقو الإ هلع أ الو: لاق « لفلا هر او زا او 0 بذاك نمواا ابر دكت

 : تأق . ٠ ند ریس نب دمع نع سن وب دذسأ م ةزعل سو ةراور نم هار £ اعاو هچوآ ةدع نم د# نع ىور

 فيغض لذما نك-او اعوفم ا ديقلا ثيددح نب ريس نبا نه لذا ركب یا قيرط نم هجام نبأ جرخا دقو

 ةر ره یا و اھ اف ااا نوراه نب دیزب انثدح و لجأ لاقز ما شم ةاور امآ و

 ايؤرلاو « ثيدحلا مونلا ىف ديقلا بحأو  ثيدحلا نمؤملا ايؤرو ‹ ثيدحلا نامزلا برتقا اذا : لاق 2 ىلا نع

 هچرخآ و 0 ماشم نم نيسحلا نب دلخم ةياور نم یرادلا هجرخآ اذکهو ‹ اعوفم عيمجا قاف« كيدحلا ثالث

 هلك نااو : بيطخلا لاق ء اوف رص نا دیس نا درع ماشهو دلا نع م ماع نب ىلع قي رط نم جردملا ف بطلا

 ىف ةناوع وبأ جرخأو ۰ بوبآ نو رمعم هاب و « لا ف جردآ اا لوق هناف لغلاو ديقلا ركذ الا عوف رم

 هچرخآ دقو . نبريس نبا لوق نم اذه نأ حصألا : لاتو ديقلا ةصؤ ماشه نع ركب نب هقا دبع قب رط نم هح

 برقا اذإ ١ لاق ةر ره ىبأ نه نب لمح نع امیج بواآو ناسح نب ماشه نع ديز نب دامح قیرط نم لسم

 ماده نع ةماسأ ىبأ نع ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هجرخأ اذكو « غالب ىنلا هيف رک ذب لو ثيدحلا قاسو لاق « نامزلا
 یسارلا ملس نب د همساو لاله ىبأ 0 اها ی مانلا ىف نالا : ةريره وبا لات » هرخآ ىف دازو وقوم
 بدا 3 ديز نب دامح نع ناد نم دهرلا ىف دحأ جرخأ و « نآلا ىلإ ةلوصوم اماع فا لف نب ريس نب دم نع

 ىظعأف ربا ىفام ىلع دیقلا ريبعت ىف دمعي ناک نب ریس نبا نأب رعشي اذهو « ماناا ىف ادمقم نی ریس نبا یرار » لاق

 ف ديقلا تال ٠ « حی هانعم ناف هفتوو همفر ف فاتخا ناو ثيدحلا اذه : ی طرفلا لاق ٠ كلذك ناکو كلذ وه

 لغلا ةهارك امأو « املا كلت ىلع هتوبث ىلع اليلد كلذ ناك لاح ىله وه نم هآراذاف هفاكم ىف ديقءلل تببثت نیاجرلا

 «ةداعو ارش مومم وف هافف ىلع رخو هبجو ىلع بحس دقو « الالذإو اربقو ةبوقعو الاکن قانعآلا هلحم نآلف

 تابجاوك هنيد ىف كلذ نوکسی دقو « امنع كفني الو همزالن ىتارال ةّئيس لاح عوقو ىلع ليلد قنعلا ىف هتيؤرف

 ةدشك هاند ىف نوڪت دقو , هتردق عم ارلهأ اهفوي | هل ةمزال قوقح وأ اهكسترا صاعم وأ امف طرف

 همزالت وأ هيرثعت

 مانلل ىف ةيراجلا نيملا ساپ - ۷

 أ نم تباث نب طز نب راش نع "یره زا نع ”رمعم انربخ هللا 4 ان ربخآ نادم 77 سس ۸

 "نوح ینکشلا ىف نومظم نب نابع انا راط : تلاق - بلا لوسر تمیاپ میناس نم أما یهو - ءالعلا

 لوسرانیلع لخدف « هباوثأ ىف هنلمج مث « فو ی هنض"رف « ىكتشاف ؛نیرجاهلا ىنكس ىلع ”راصنألا تعرتق
 : تاق ؟ كبردي امو : لاق . هقا كمرک أ دقل كيلع یتدارشف « بتاسلا ابأ كيلع هللا ةحر : تاتف لب هللا

 نا لوس انأو یردآ أم لاو , هللا نم يملا 4 جنرال ىلإ « نيقيلا "هواج دقف وه امأ : لاف . هللاو ىردأ ال

 اير مونلا ىف ”نامثمل تيارو : تلاق . هّدعب ًادحأ ىزأ ال اون: مالملا مأ تاق ۱ 8 الو یب لفي ام -

 « 4 ىرجي هلع كاذ : لاقف , هل كلذ تركذن هی هلا لوسر تا « یرجم



 ثيدحلا ۸ ١

 تربع ابفاص اهؤام ناك ناف « اهوجو لمحت ةبراج ا نيملا : بلبملا لاق ( مانملا ىف ةيراجلا نيملا باب ) هلوق

 را هثدحآ دآ تيم وأ ی فورم» وأ ةقدص نم راج لع ةيراجلا نيءلا : هريغ لاقو . الف الإو حلاصلا لمعلاب

 فيفع ريغ ناک ناف , اروتسم اهبحاص ناك نإ ةينمأ غولبو ريغو ةكريو ةمعن ءاملا نيع : نورخآ لاقو .هارجأ

 ( ماس نم ةأرما یهو ءالعلا مأ نع) هلو ۰ كدابملا نبا وه (هللا دبع) هلوق ۰ هداد لمآ اهل یکیب ةبيصم هتباصأ

 ياهلا یا قارط نم درو تودحلا اذه ناز انه اع ی وارا ديز نب ةجراخ ةدلاو هنأ ةرجألا باتك ىف مدقتو

 نه ةأرما یهو د انه لئاقلا نأ ذوب هنمو . اینک اما نأو كانه امسف تركذو , هما نع ديز نب ةجراغ نع

 ليقع قبرط نع ابدرق ىنعم امف «ماسألا ايؤد باب و ق عقوو « دیز نب ةجراخ نع ةيوار یرهرلا وه « مهئاسن

 نباو دحأ جرخأو 5 هت ريخ tt هللا لوسر تون اب راصا الا نم ةا هالعلا ما نا » ةجراغ نع بارش نبا نع

 لاق نومافم س ناثع تام ام د لاق سابع نبا ثزدح نم فءض هيفو ناعدج نب درز نا ىلع هيف ددسإ دعس

 ديغب « ةأرما لاق د هيف ناك هلاف « رظن هيف « هنارما » هلوقو « ةمقلا هذه رحن رکذف « ةنجلا كل امينه هتأرما

 دنعو .امبثم ددمآ لوقلا نوكي نأ لمتحو ٠ تباث نب ديذ لبق امجوزت ناك هنأ لمتحو ؛ العلا مآ یهو ريض

 نب نامثء ةزانج ىف لوقت از وجد هلع هللا لوسر عبس لاق ر نسمح دنس سا نب ديز لسرم نم اضيأ دعس نبأ

 «هلوسرو هللا بح ناك وقت نا كيسح و هيقو هرعت رک ذف « بئاسلا اب اب ةنجلا كل اًدينه : هثزانج ءارو نوءظم

 رمعم نزع رخآ هجو نم دعس نيا دنع عقوو « تالکشلا ىف ةعرقلا باب » ىف هنابب مدقت ( انل راط ) هلوق

 اتمهس ىف عقو ىنعي « نوعظم نب نامثع انا راطف ماع اوعرتقا ىتح مهلزانم مولزنپ نأ مق راصنالا تحاشتف د
 ديغ نع رذ ىلا ةياور ىف ( تعرتفا نیح ) هلوق ۰ هنود نم وأ ىرهرلا مالک نم هةظأو لصألا ىف ريسفنلا عفو اذک

 هلوق ۰« ةعرف نبرجاماا اوستفا د مهنا ةروكذملا ليقع ةياود ىف عقوو هاذلآ فذح «تعرفآ » ین ەش کلا

 .هرمأب انق ىأ ءاتضرف ضرم ىأ کمان عدم اندنم ماقأف هریدقن فذح مالك.لا ىف ( قوت یتح هانضرف ىكتشاف )

 «هيف فوت ىذلا همچو خجوأ « انتايبأ ىف هانازن أف نومظم نب ناهثع اذا راطف » ليقع ةياور ىف عقو دقو ؛ هضرم ىف

 لروأىف هدئاوف رئاس تمدقت دقو « هريغو دعس نبا هخرآ ةرجملا نم ثالث ةنس نايهش يف هنافو تاکو : تاق

 ناك هنأ لمت ليق « 4 یرج ه۶ كاذ » هرخآ ىف هلوقو ء امن فالتخالاو هب لعفيأم هلوق ىلع مالكلاو زئانجلا

 دومالا نم ءىش نوءظم نب نامل نكي مل : كاقو ىاطاغم هرکنآ و « ةقدصلاك ابراج هباو هل قب هلع ءىش ناما

 وهو : تلف . « ثالث نم الا هلع عطقنا مدآ نبا تام اذا ١ هعفر ةر ره یآ ثبدح نم سم امرك ذ يتلا ثالثا

 دقو « ثالثلا دحآ وبف ركب ىلأ ةفالغ ىف تام بئاسلا وهو اهدعب امو آرد دبش حلاص دلر هل ناك هناف دودرم یی

 ةدرب قآ لسرم نم دعس نبآ ج رخآ دقف . هت و» دعب ترهتسا ةذدص هل نوک-ن نأ دع الف ءاینغ الا نم نايثع ناك

 شرق ىف اف ؟ كلام : ناقن امنه نیارف لب ىنلا ءان ىلع نوعظ» نب ناهثع ةأرما تاخد د لاق یسوم نآ نبا

 ءادعأ دارج ىف هتطبارم نومظم نب ناهثع لمعب دار نأ لهتحمو ثيدحلا « مثقف هليل اما : تا اقف « كلعب نم ىنغأ

 همار ديبع نب ةلاضف ثيدح نم مكاحلاو نابح نباو ىذهرتلا هحمصو نئسلا ىف تبث اک هلع هل یر نم هناف هللا

 دهاش هلو «رقلا ةنتف نم نمأيو ةءايقلا موي ىلإ هلع هل ىم هناف هقا ليبس ىف طبارملا الا هلع ىلع مم تيه لک د

 نژو ؛همايقو رمش مايص نم ريخ هقا ليس ىف ةللو موي طاير » هعفر نالس ثيدحح نم رازيلاو یاسناو لسم دنع



 كلذ یه نوعظم نب ناثع لاح لمحيلف « یرخآ دهاوش هلو « ناتفلا نمأ و لمم ناک ىذلا هلمع هيلع ىرج تام

 هلصا نم لاكشإلا لوز و

 تلو ”ىذلا نع .ةربره وأ هاور ¢ سالا یو ىح رثولا نم والا 2 اب ےک ۲۸

 انكادح ةبريوج نب "رخص ان دح ربرح نإ بیم انثدح ريثك نب مهار نب بوق ارم - ۰

 ا ءاج ذإ اهنم عزنآ راب ىلع انأ أنيب : ط ۲1 "لوسر لاف : لق ا امنو نا یر را "نأ 2 مان

 "نبا اهذخآ 7 .4 لا رفنف « فعض هع یو « نیونذ وا وند عزف ولالا ركب وبآ ذخاف "رو ركب

 « ناب سانلا برض ىت> هير یرفی سانلا نم رقي ر م“ ر هدب ىف تااحتساف ركب ىبأ دب نم بال

 نوکسو نونلا حتفب عزالاو ؛ یرلا نم واولا حتفب وه ( سانلا یورب ىتح رتبلا نم از عزت باب ) هلوق

 ىذلا بابل ىف هثیدح نم فذضملا هلصو ( عقب ینآ نع ةريره ربأ هارد ) لوق . ءاق-ةسالا ءالا جارخا یازلا
 ناك طاص ابآ یکی ىنثادملا وه برح نب بيعشو قدردلا وه ( ريثك نب مدارا نب برقعي اندح ) هلوق ٠ هدعب
 عدولا ديدش اقردص ناكو « اب تام نأ ىلا اهزنف کم ىلا لقتنا م اما بسا ىتح نئادملا نكسف دادفپ نم هلصأ

 ق هركذ دقو دحاولا ثيدحلا اذه یو یراغبلا ىف هل امو نورخآو ینعقرادلاو ىئاسنلاو نیم نب ی هلو دقو

 هلوق ۰ لات هقا دنع لاو هببآ مساو هجا نفاو رخآ هنظآ و « لووجم ثيدحلا رکنم لاقف برح نب بیعش ءافعضلا

liy, )قلیأرد همان ىذلا بارلا ىف ةر ره ىبأ ثيدح ىفو . ولدلاك ل آب ءال امته جرختسا ىأ ( ام عزنا رب ىلع انآ  

 امت عماو « سانلا قد ضوح لء ىنأ تیار » مامه ةياور ىفو « هللا ءاشام اهنم تعزف ولد اماعو بیلق ىلع

 هلوق ٠ ةافانم الف لب الا برشا رولا باجي لمحي ىذلا وه ضوحلاو , ىلا لبق امارت بولقملا رولا وه بيلقلا نأ

 ناک ىتلا ىأ ولالا ركب وہا ذخأف ركب وبأ یت ۔اج , ةريرهىنأ نع ساب ی ةياور ىف( رعو ركب وبأ ءاجذ] )

 فآ ةياود قو « ىنحيريل ولالا ین« ركب وبأ ذخ اف د اذه دعب ةينالا مامه ةياور ىف عقوو : هال اب الع 2 ىلا

 عزا ةصف رک ذی مو ءاومدعجا نمانا تيأر » هيلي ىذلا بابلا ىف هيبأ نع ماس ثودح لوأو « ىنحوريا » سو

 هون ثردجلا رکذف « ةركب ولدب بیل ىلع عزا ىنأ مونلا ف تيرأ » هیبآ نع ماس نب رک نآ ةاور ىف عقرو

 . ماه ةياود ىف عقوو «ةاورلا رأل هلثمو ء انه اذک ( نیبونذ وأ ابونذ عزت ) هلوق . ةنارع وبأ هجرخآ

 فو ) هلق ٠ "لتملا ولالا ةمجملا حتفب بونذلاو ء سنوي ىنأ ةاور ىف هلثمو « كشر مو « نيبونذ » ةروك ذا

 عقو ( هل هللا رفغن) هلوق . رع بفانم ىف ةوبنلا تامالع رخآ ىف هلي وأ: ىف فالتخالا نایب و هحرش مدت (فءض ةعزت

 هلثم رکذب و انه اذک ( ركب ىبأ دي نم باطخلا نبا اهذغأ مث « هلق ٠ فل رفغب هقاو » ةروك لا تاياورلا ىف

 ٠ ملف ركب ىبأ فالخ هيلا ركب ىلأ نم دیمب ةفالخلا ىلو رمع نأ ىلإ ةراشإ هيفف « اب یناا نم ولدلا ركب ىبأ ذخأ ىف

 لوق . خرملا نم برقيام ابين كلذ ىلإ تاراثا ةدع تغقو نكلو هلو ىلا نم حرص دوعب هءزالخ نك:

 لباقم ظفلب ةدحوم اهدعب ءارلا نوكسو ةمجعلا نيذلا حتفب یهو , اب رغ ولدلا تاوعت ىأ (اب رغ هدي ىف تااحتساف)

 نيب لیسی ینلا ءاملا وهف ءارلا تحتف اذاف « رقبلا دولج نم ةذخنملا ةميظعلا ولدلا برذلا : ةذالا لهأ لاق . قرشلا



 1۱۳ ۷۰۱۸ ثيدحلا

 نأ داراا : لاق یدوادلا نعو ؛ عيفر ءیش لکب رغلا نأ یوبلا كلما دبع ىنأ نع نيدلا نا لقئو . ضوحلاو رئبلا

 هودرو ىلعلا لهأ كلذ ركنأ دقو : نیا نبا لاق , ءاق-ةسالا ةربک نم رمحأ راص یتح هيك نطاب تااحأ ولدلا

 ی اینا دنع عفو و « هیرف یرش » هلوف كلذکو « رع بفانم ىف هایب و هظرض مد# ( اب رقبع را ملف ) هلو . هللا ىلع

 . عجر : لاق ؟ لادتسا ام : جرج نبال تلق جاج> لاق : هيب أ نع ملاس نع ةبقع نب ىمو» نع جرج نبا ةياود ىف

 ممديس موقلا ىرقبع : ینابیشاا ورع وبأ لاق بب رغ ريجالاب ىرقبعلا ريس فتو . ريجآلا : لاق ؟ ىرقبملا ام : تاز

 عضرم رقبع نأ یرهزالا ركذو . ءىش هقرف سیا ىذلا لاجرلا نم ىرقبملا : ىناراغلا لافو . مهريبكو مميوقو
 اهنأ ديبع وبأ لقنو . قثاق ءیش لک ینو ديج ءىش لک یف لمعتاف ةيشوملا ظسبلا هيف جنب ناک دلب ليقو « ةيدابلاب

 ناویح نه رخاف لكو د.سلا ىرقرعلا : ءارغلا لاتو ٠ سيف ءىش ىلا پسنیام لک. الثم راصو , نجلا ضرأ نم

 عني » هيلا داشلا ليقد ةياور ىف عقو دقو . هسفن ىف مظع .یش لک ىف هوةلطأو هياع تعضو طاسب و « رهوجو

 ( نط»ب سانلا برض یت ) هلو . هذم یوفآ طق لجر عز رأ لف و سا وب نآ ةيارر قو « باطخلا نا عزل

 لبالا تب رض ىأ « برض , هلوقب داراا و « لبالا كرابم نم بلا لوح برشلل دعيام وه نون هرخآ و نيتاموملا حتفب
 نب ركب یآ ةياور ىف عقوو . ضوحا لوح اركريم ىلع بلغ نكسا سان نطولاك لبالل نامعلاو « تكرب نطدب

 ىح عزتي لذي ملف » مامه ةياور ىف عقوو « نظهب اوبرضو سلا ىود ىح » ةبيش ىبأ نب ركب یآدنع هیبآ نم لاس

 نأ ثردحلا اذه رهاظ ضایع یضاقلا لاق . « رجفني نال.» سوي ىبأ ةاور قو « رجفتب ضوحلاو سانلا لوت

 خوتفاا تادنباو ةدرلا لهأ عقاب الوأ نيلسملا لش عج ركب ابأ نال امم امینفال وه ليقو ٠ رمع ةفالخ دارلا

 ىنعم : هريغ لاتو . هدماو# تراتسا و مالالا سمآ عستاو حوتفلا هتفالخ ق تركن رع ىلا دبع مم . هنامز ف

 یوونلا لاقو . ربكلا ىلا رخ ها ند تیاقنا « تا احتسا و ینعهو هنامز ىف ترثك حوتفا نوک رع دي ىف ولدلا مظع

 ینلا نم ذوخام كلذ لکو « ام« سانلا عافتناو ةلاصا امهرا!۲ رورظ نم نیتةءاخلل ىرج ال لاثم مانلا اذه اولاق

 ,مرإد علمت و ةدرلا لهأ لئاقت رك وبأ هفلخ مث « ندلا دداوت ررقو مارق لک ا هپ ماقف مالا بحاص هنآل و

 قتسلاب هبشو مم>الصو ماي هيف ىذلا ءاملا هيف بیلغب نیلسلا رمآ هبشف « هنمز ىف مالسالا عسل اذ ربع هفاخ مث

 ىف نا: هلي ىلا توه دعب ركب ىلإ ةنالخ ىلإ ةراشإ « ینح ربا » هلوق فو « مهحلاص“ب همايق وه هیقسو ام ممل

 فعض ةعزن ىفو هلرق امأو ء ىلاوحأ ةاناعمو ةمالا رمآ ريبدتب ركب وبأ ماقف , اهعتو ايندلا ردك نم ةحار توملا
 عافتنا رنک تلاط ال اهتاف ربع ةيالو امأو ؛ هتیالو ةدم رصق ىف هلاح نع رابخ] وه اءاو هتليضف نم طح هيف سيلف
 «هل رفغي لاو م لوق امأو « نيواودلا نيودتو راهمالا ریه و حوتفلا ةرثكب مالسالا ةرئاد تح تاو اهي سانلا
 ثيدحلا قو . مالكا اب نو عدي اهنولوةي اوناكة لك ىه امناو ء بذ هنم عقو هنأ لإ ةراشإ الو ل صقن هيف سیلف
 رب دا ولدلاب دارلا سيل : ىفرءلا نبا لاتو : لاق اک ناک ف « ام عافتنالا ةرثكو امهتيالو ةحصو امینالنک مالعإ

 وادلا رغص ىلإ ةراشإ هيف ةركب ولدب : ةروك ذم ا ةياورلا ىف هلو قو , رئبلا نم نكسلا دارملا لب ‹ ظحلا رصق ىلع لادلا

 یف لاق نکل « بابلا ثيدح وجت دوءسم نبا ثيدح نم ايؤرلا باتک ىف یورملا رذ وبآ جرخأو . اب رغ ريصي نأ لبق
 بوبأ هدنس قو « كلاا اهربع كل ذك : لاق . رع ىدعب هيليو « كدعب رمآلا ىلأ : لاق « ركب ۱! اي اهرب د ةرخآ
 وبأو دحأ جرغان « هيف ةدايزب رخآ هجو نم ثيدحلا اذه درو دقو ؛ ةركنم ةدایرلا هذهو فريعضروهو راج نإ



 ريبعتلا باتک - 1

 لو-راب : لاق الجر نا و بدنچ نب ةرم نع هب ١ ند یرا نحرلا ديع 3 ثءشأ قيراط نم هایضاا هرات خاو دواد

 ایف ارعب ذخأق ردع ءاج مث « افيعذ اب رش برشف امقارعب ذخأف ركسب ربا ءاجل ءایسلا نم لد اولد ناک تیار هلل

 هيلع حضاناو تاما اف ایفا رب ذخأف ىلع ءاج مث علضت ىح برشف اهفارعب ذخأف نامع ءاج مث « حاضت ىتح برشف

 دیدش و ةلدوملا مضب « لد ه هلوتو « مئانغااو حوتفلا یوفلا عزتااو فیمضلا عزنلاب دارملا نأ نيبي اذهو « ءىث اهنم

 ولدلا مث ىلع نالمجت ناتبشخ ناقارعلاو ؛ فاقلا حتفو ةلءرملا رسكب « اهيقارعب » هلوقو « لفسا ىلا لسرأ ىأ ماللا
 « یطشانا و 4 وقفو « عیشلا نع 1 انك همالزأ لر ىأ ةجمملا داض) اب ¢ حاد م هل وف و ء وادلا طب را ناتا اختم

 : ی رعلا نا لاق . هلك وأ امذام ضع) طقس و تب راعضاف هنم تعزن ىأ ةلمپم ءاط اهدمب ةمجءملا رسكو ةانثملا مطب

 ىنلا نأب رو رغ نبا كثددق و دمتعملا وه ی الا : تاق « ناريخ اھو رع نبأ شب لح ضراعي رس ثر دوح

 ليفطلا أ ثيدح نم دحأ جرخأ دقو « یار هنأ عقل ىنلا ربخأ الجر نأ هيف ةرمس ثيدحو , ىتارلا وه اب
 رفملاو برسا) دوا تاوأف 00 هسيق لاقو € رفع مغودود مذ ىلع تدروف « ةيف دازو رم نبا كيدحل ادهاش

 ءاملا عزت د ربع نبا شنا لوح ىفنأ اضيأ امر ةر اغلا نمو « ةدراولا یوراو ضرما ,i رع ةه قو « مجملا

 ةرم ثودح ةءصو نأکو 6 یرخالا امهادح] دشت نأتصت امرق 0 ء(لا نم هالا لووت هيف ةرك ثردحو « يلا نم

 هيلع لد ۴ ولدلاب امم جرخأ 9 ةره" ثا دح هم: اک ضرألا ف نكسأف هتنارش یهو ءامسا نم ءالا لرد ةقباس

 ىلإ ةراشا ربع نا ثادح قو , ءافلخلا ىلع ءامملا نم رعنا لوز لإ ةرامشإ ةر ثر دح قو, رع نا كثب لوح

 ىلإ ةراشإةدايز عرب او قو ۰ اهوسف یا حوتدفلا نم رهاظ امهالک و 0 مهيديأب ضرألا رونك ى٥ میسالیلسا

 ةيلع ]وجرخ نآ نلمجا لمآ شہاب 9 هال لع اوعجا سائلا نر 1 هيلع فالتشالاو نافل نم ىلعل عقوام

 لف ىلع لع ةءدو رحلا تجرشو « ره» لد ليلقب كعب بلغ مث نیما هب راح مت ماشلا لمآ ى ةي واعم عنتماو

 نيمجأ مولع هللا ناوضر ممار-3 الشم روك ذلا مانملا برضف ۰ ةحار همفالرح مایا ف هل لص

 فعضب رتبلا نم نيبون لاو بون لا عزن ساپ - ۹

 هلم *یدلا ايؤار نع مي نع » لاس نع وسو ایا دح ریهز ان دح سو یادجآ او - ۰

 "او « فعض هعاژن قو نيبونذ وأ بوند عرف مرکب وبأ ماقف 6 اوعمتجا سانلا تبار : لاق رو ركب ىلأ ف

 «نطعب "سائلا برض 'ىتح هب 'رفأ یرفی نم سانلا ىف ةتيأراف « ابر تلاحتساف باطما یا ماق 2م ٠ هل رپ

 "نأ » دیعس ىف را بارش نبا نع لي ىنث دح لاق تیاا ی دح ریذع ی د شرع -

 6 نا ءاشام اسم تعرف 07 اهماعو بيا ىلع ىنئيأر مان ان liy 4 لاق 2 ا "لوسر نأ و ةريره اا

 رخ تااحتسا مث . 4 رفعي او ء فمض هعازن قو نيبونذ وأ بون اهنم عّرتف ةفاحف ىأ با اهذخأ م

 « نآطمب "سان "برض يح باطخللا نب رع مازن ع زنی سانلا نم ايرقبع را لف « باطلا نب "رحم اه ذخاف

  یدلا ربع نبا ثيدح هيف رکذ . عزل فعض عم ىأ ( فعذإ شبلا نم نيبونذلاو بوئذلا عال باب ) هلوق
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 هنأك « 22 ىلا ايؤر نعد هلوقو 6 ةب وأعد نإ وه لوألا كثيدحلا ف ريهزو « هاتم ةر رده نا فولو هلق

 هلوقو « امهتفالخ ةدع قاعتي ام ىأ ءرعو ركب یا ىف ١ هوقو « ىناحملا هب هرخأف كلذ نع لاو ىعب اتال مد
 ءركب وبا اقا اوعمتجا سانلا تبار » هلوقو « رمع نبا وه هنع كلذ یک احو اب ىنلا وه لئاقلا « یباو لاق و
 دئاوأ ةمقإ تمدقت دقو( راب وبأ هاچ م شیلا نم عراف ال وآ ادب 2 ىلا نأو « هبقام هحطو راصتخا همف

 نه جرختسا دنا یار ند هنآ نیر دما قو 0 بیسلا نا و» یال تو دلا £ لیسو ٤ هر بارلا ف بابا ینب دخ

 اهنم جر امو ةأرااب ملا بهت دقو 1 ةركو لو جرختسا ام بس# هل فرم نوک و ةلماج الو ىلإ هنآ هام ۳

 هن کسا ٠ هیلو لودي نأ یی ىذألا وې هلق ىذلا ىلع )وچ رە و رييعدلا لهآ هدمدعا ىذلا اذهو , دالوال اب

 لا هللاو « ءاملا عرش ىذلا لاح بسحب

 ما ىف ةحارتسالا باپ — ۰

 يضر ةربرهابأ مس هنأ » ماه نع ررمعم نع قازرلا دبع ان دح هاربا ن قاحسا ازم - ۲

 ذخأف ركب وبا ىناتأف ( ساناا ىقدأ رضو> ىلع ىنأ "تار ملا نأ انيك : لكي نا لوسر لاو 5 لوقي هنع ۳

 لز مف هنم ذخأف باطالا "یا ىتأف . هل 6 لاو ‹فض هعزا قو نيبونذ عزف ¢ ىنحيريل ىدب نم دلا

 6 رفق ”ضوحلاو ”سانلا یو یح عزم

 هما ىوقي هناف هافق له ایقاتم جرت سلا ناك نا : ريبعتلا لهأ لاق ( ماسنلا ىف ةحارتسالا باب ) لوق
 هيف ركذ . هءاروام یردالهناف ادعرش* ناكاذإ ام فالخم « هیاآ دنت بیام ىرقأ ضدالا نآل هدب تحت ایندلا نرکتو
 ىف هدئاوف تمدن دقو ؛ ین ريا ولدلا ركب وبأ ذخأف » هيفو « ولدلا 2 هایژر ىف ةريره ىأ نع مايه ثيدح
 لع »ىنمهشكلاو لمتسلا ةياور قو « شک الا اذک « سانلا قا ضرح ىلد نآ فأر 0 هيف هلوقو ۰ هلبق ىذلا

 « مهسفنآ و م اهل ءالا نولوانتي سانلاو ضوملا ىف بكسيف رثبلا نم الم ناک هنأكو « ىلوأ لوالاو « یضو>
 ةمامقلا ف ىذلا هضوح ال ايندلا ىف هل اضوح دیرب نأ لما ةظوفحم لمتسلا ةياور تناك ناو

 مانلا ىف رصتقلا بسب - ۱
 نب "دیمس ىنربخأ لاق باش نبا نع لیفع ىنثدح ثیلا ین دح ريفع نب دیس اشو - ۲

 اذف تا ىف یعیآر مان انآ ان : لاق ھم هللا لوسر دنع ”سولج ”نمن اني : لاق ةريره ابأ "نأ » بسلا
 . رم تيل وف ”ئريخ "ترك ذف باطما نب رم : اولاق ؟ رصقلا اذه نا :تاق . رص بناج ىلا أضوتت اما
 «؟ ثرافأ هللا لوسراب أو تنآ أب  كيلعأ : لاق مث باطل نب رع ىبف : ةريره وبأ لاق

 ردكنال نب دمم نع ره نب هلا ديبع انک لح "ناماس نب رمتمم ان دح ىلع نب ور# او - ۶۵

 ؟ اذه نأ : تاقن « بهذ نم رمعتب انآ اذاف ةا تاخد : مپ فا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب رباج نع »



 ريبعتلا باك وو 1۱۹

 , كن ريغ نم هلعآ ام "الإ باطلا نا اب كخدأ نأ یه اف « شيرق نم لجرا : اولاقف
 رافأ كياعو : لاق

 « ؟ هللا كوسراي

 « قيضو سبح مثديغاو نيدلا لم ال خاص لع ماذا ىف ر هفلا : ريبمتلا لهأ لاق ( ماما ىف ردمقلا باب ) هلوق

 انيب : لاق مقلي هللا لوسر دنع سولج نحت ان و ت سره ىلأ ثيدح هيف ركذ . ی وذلاب رصفلا لوخد رغب دقو

 نع دز, نب سوپ ةياود نم له دنع عقوو « بارش نا نع ليقع ةياور نم هجرخا « انا ىف یتیار مئان انآ

 ىف مدقت ( أضوتت ةأرما اذاف ) هلوق . ماكتملا ريمضل ءان ماب وهو « ىتقي أر ذإ مئان انآ یب م ظفلب بارش نإ

 ةحوتفم ةمجعم نیشب < ءاهوش م لصالا نآو فرصت « ًاضوتن» هلوق نأ ىفاطخلاو ةبيتق نبا نه لقنام رع بقاثم

 ممنضب تدجو م « فياكت راد تسيا ةئجلا نأب ةبيتق نبا لتعاو ٠ ةمجمملا داضلا ضرع ءاه مث ةزكاس واوو

 ءاهوشلاب دارملا نأ ىعدا هنا ةبيتف نا لع د ريال ضارتعالا افهو « ءاهوش ةنجلا ىف سیا و : هلوقب هيلع ضرتعا

 انسح دادرتل تأضو: امنا : یطرقلا لاقو و هنم عنام الو ىوغل ءوضولاو : لاق , ادضاو هنابب مدقت اک ءانسملا

 ةفاظنلا یهو ةءاضولا نم ًاضوت : ىنامركلا لاقو . كلذ نع ةهرثم ةنجلا ذإ ارذق الو اخو ليزع انآ ال ارونو

 ىلع نوكي نأ زاوجا فیلکت راد تسيا ةنجلا نوک كلذ نم عنع الو « ءوضولا نم نوكي نأ لمتحو « نسحلاو

 ةأرملا لا الاثم نوکسف امام هڏ وک ةقيقح امثه ءوضولا عراو دارت ال نآ لمتحم و : تاق . فیلکتا هچ و ريغ

 رصق بناج ىلا ةنجلا ىف غم ىنلا اهآرف ذئنيح ةايملا ديق ىف تناكو مياس مآ ابنآ بقاذملا ىف مدقت دقو « ةروكذملا

 اماغدي هنأ ةئجلا لغد هنأ یار نم نإ ريتا لهأ نم روا لوقا ةنجلا لهأ نم اهنأب هريبعت نوكيف « رمع

 «اکحو اممج اهترارط و ىئعمو اسح اهتفاظنب ريعيف اهژوضر امأو , قلا قدصأ كلذإ ىئارلا ناک اذا فيكف

 ةفص ىف مدقتام اذه ضرامب الو « كلذك ناکو هتفالخ كردت املأ ىلإ ةراشإ هيفأ ردع رصق بناج لا امتوكامأو

 ىلع ماثملا نوک م مزابال هنال رمع ةريغب كلذ ىلع لالدتسالاو ىح ءايبنألا ايؤد نأ نم قاخلا ءدب نم ةئجاا

 اتفیقح ىلع تناك هاوس ثاغضالا نم تسيل ینعب قح ءايبنألا ابر ناف ؛ ريبعت ىلإ رقتفي هضعب نوکب ال نأ هرهاظ

 هللا لوسر اي ىأو تنأ یاب كياءآ د هلوقو . بقاثملا یف ثيدحلا اذه دئاوف تمد#ت دقو « لعأ تاو الاثم وأ

 اقلعتم سيل « كيلع » ظفا : نامرکلا لةو ؟ كنم راغأ اهيلعأ لوقي نأ سايقلا نال بولقلا نم هنأ مدقت « راذأ

 باكرا ىلإ جوع ال ذإ ةعونع روكذملا سايقلا یوعدو : لاق اجماع راغأ كيلع ايلعتسم ريدقتلا لب راغأب

 «بوانقت رجلا فورح نإ ليق اک « نم د دارأو « ىلع » قلطأ نوک, نأ لمحو ؛ هنودب ىنءلا حوضو عم باقلا

 ةياورلا نم فرع « شیرق نه لجو » هلوفو « ريع ةريذك هقلخ نم لد ام لجرلا ركذ زاوچ ثيدحلا قو

 نبا وه ( رماعم ) هلوق . ىحولاب امإو نئارقلاب امل رمع هنأ هلي ىنلا لع : ىتامركللا لاق ۰ رع هنأ یرخالا

 قوتسم هحرشو اذه نم متأ رباج ثيدح مدقتو « ىثدملا ىرمعلا وه رمع نب ہا ديبعو « یرصلا یمیتلا ناما

 بفانملا ىف

 مانلا ىف ءوضاولا ساپ - ۲
E 5ر ۶ هپ م 0 2  

Yeلوس ی ا بای نا نع ليقع نع ثراا اح ريكس نب يک ی بست ۷.  
 يسأل ی
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 دارا اذاف « ةيجلا ىف ىشيأر منان انآ انیب : لاق تو نا رلوسر رزم شراب نم ام : لاق ةر ره ابا نأ »

 ره ىكببف ٠ ًارادُم تيلوف هتريغ ”تركذف ءرمما : اولاقف ؟ رصمتلا اذه نا : تاقف «  رصق بناج ىلا أطوتت

 6 اغا نا "لوران ۳ ”تنأ يأب - كيل : لاقو

 ىف همبأ ناف «لهع وأ ثاطاس لإ ةليسو مالا £ هوضولا ةر : ریمل لهأ لاو ) مالا ف ءرضولأ باب ( هوت

 نامأ فاخاث ءوضولاو ءالف هب ةال ملا زوجا اع أضوت وأ الثم ءاملا رجعل رذم# نإو « ةظقيلا ىف هدارم لصح مولا

 ىذم دقو « هلبق يذلا بالا ف روك ملا ةر ره ىبأ كثر دح هی رکذو اياطخلا رو با را لوص»> ىلع لد و

 هيف مالکسا

 مانلا ىف ةبمكسلاب فاو طلا ساب - ۳

 هلا دبع نأ » رع نب هللا دبع نب لاس ىنربخأ یرهزا نع بيعش انربخأ نالا وأ اش - 70

 طبس "هذآ لجر اذاف ‹ ةبمكااب ”فوطأ ىئيأر ما 5 زیپ ۽ 9 نا لوسر لاق : لاق امنع 1 يضر رغ نا

 مسج ةرحأ لجر اذاف تفتلأ توهذف « مس "نبا : اولاق ؟ اذه نم : تاقف « ءام هسأر فان: نيلجر نيب رعشلا

 هب سانلا "برأ « لاج ها اذه : اولاق ؟ اذه نم : تاف « ةيفاط ةبنع هتیع ناک ىلا نيملا روعآ سأرا دمج

 « ةعازغ نم قاطصلا ىب ن٠ لجر ناعآ ناو « نطق نبا اب

 لوصح ىلدو خیوزتا لدو جالا ىلد لدي فاوطا : ریبعشآ لهأ لاق ( ماناا ىف ةبمكلاب فاوطلا باب ) هلوق

 ىلع لد اقبفر ىتارلا ناك ناف « مامالا رمآ ىف لوخدلاو ماع ةمدخ ىلعو نيدلاولا رب دو مامإلا نم بولظم ىمأ

wTهيلع یناع ركذ ۴ فوتو هج رش مدت ) شب دا ۰۰ ةب كىلا فرطأ ىئيأر مان أ 1 ( هلوق 5 هدیسآ  

 ىلاعت هللا ءاش نإ نتفلا بانک یف لاج رلاب قاعتي ۷۶ ءىش ىنأيو ؛ هایبن الا ثيداحأ نم مالسلا

 مونا ىف ه ريغ "لطف ىطعأ اذإ تیییساپ - ۳

 رم نب لا دبع نب ةزمح ىف ربخأ بارش نبا نع ليقع نع ٿيا ان دح ريكب "نب یحم اشو - ۷

 « ىر#ي “یا یدأل یا یت هنم تب رف نبا حدقب ثيتأ ملا نأ انیب : لوقي 2 1 "لوسر تەم” : لاق

 « لولا :لاق ؟ ا لوسراي هتلوأاف : اولاق . رع طف تيطعأ مث

 لوقو احورشم 6 نللا باب 3 یضانا ردع نبا شسو لوح هيف رکذ ( مونلا ف هريغ هل ما ىطدأ اذإ باب ( هلوق

 هيلا جور لا دانسإو : لاق ۾ یامرکاا هلا ةراعتسالا ليدس ىلع قالطا وه وأ ) نا وهو هب یوربأم ىأ ىرلا

 نیلا ءامسأ نم مسا ىرلا ليقو « ةذيرق
 ىرابلا ع ۰ 915 ج م



 دهبعتلا باتک - ۱ ۱ 1۸

 منا ىف عزا باهذو ندالا دیس -- ۰

 نبا "نأ , عفان امدح ةيرب وج نب رخص انئكدح لس نإ ناذع انت دح رديعس نب نا دی شو - ۸

 ىلع اهن وصقیف نا لوسر دبع لع ايؤألا نور اون اک لك لا لودر باص ند الاجر "نإ : لاق رم
 لوسر

 ىف تلقف « حكنأ نأ لبق دجسلا ىب و ٌنسلا ثيدح مالغ انو هللا ءاشام غلب .هللا لوسر اف لوقف هب هللا

 ینرأف اريخ ىف لمت تنك نإ مهلا : تلف دليل تعجطضا الف . ءالؤه ىرام لثم تیر ریخ كيف لاک ول ىسفن

 2 ىلإ ی نالبقپ لب اح نم RÊ امهمم لاو "لک دی ىف ناكل ىلءاح دا كذكأنأ ایف 3 ايؤر
 امهم انأو

 مه ؛ عار ن 0 نم ةعمقم هدي ىف كلم یهقل ىنارأ مث « منمج نم كب دوعا مال : هللا وعد ف 4 مار نا لاق دیدح هم ةعمق و كلم عقل ىنارأ هم يد هو لك ا وا

 نورف 4 « رثبلا یطک ةي وطعم یه اذاق “ج ريف ىلع ىل اوفقو ىتح ین اوقاطناف . ةالصلا رثكست ول تنأ لجرا

 مهسوءعر؛ لسالسااپ "نیقلعم "الادر ابف راو 1 ددح نم ۳ ودي “كلم ني رق لک نی ؛ ركبلا نورة

 « نیا تاذ نع ىب اوفرصناف « شيرق نم الاجر اهيف تفرع مما

 نإ : ر لا لوسر لافف , لك للا لودر ىلع ةصفح اهنصقف « صف ىلع اهُیصصقا » - ۹

 «ةالصلا ركي كلذ دمب لر مل: عفان لاق . حلاص "لجر هللا دبع

 امأو 1 فو ا ةلءبم نوع اهذعب واولا نو و ءارلا حّتفب عررلا ) مانملا £ عورلا باهذو ندآلا باب ( هلوق

 نمأ دق هنأ ىأر نمو « هنم نما هیث نه فئاع هنأ ىأر نم : ريرعتلا لهأ لات . سنا ومف ءارلا مب عورلا

 ٠ ابرق هحرش یاعم دو ؛ هلع عفان قرط نم ءا ور فق ردع نا شا دوس ها رکذو ههم فاع هاو ءى ن»

 قو 6 هريذص ىأ ( نسلا بیس ) لوق أهريعي ىأ ( امف لوقيف ) هلوق ۲ ماما ىلع فنأ 0 ( الاجر نا ( هلو

 . جوزي نأ لبق هيلا یوا, ناک هنآ ىنمي ( دج ملا ىتيبو ) هلوق ۰ لادلا حتفب « نسلا ثدح » ىنعمشكسلا ةياور

 هافقو امهنأب ناکلم امهنأ ىله لدنسا رع نبا نگل , لالدتسالا هلصا ناک نو ءى اب مزجلا هلم ذخوی : لاطب نا

 را ) ناکام امهنأب ءارخأ 53 نأ لمت و : تأف . ريخلا رکذب الو ظم ال ناطمشآ و 4 م ءاظعوو م ىلع

 طابا اک یهو عماقم عمار ملا رسآب ) ةعمقد ( هلو . كلذ ىلع دماءأف ةف هيلع هنصا ا یب ىنلا دما

 . دحاو ةعرقلا و ةعمقملا : لاقف يدوادلا برغأو . ناك ةعمقملا : ىرهوجلا لاق ء ةجوعم اسو ر دید نم

 ا لب غزف هل عشقي 1 هنآ دارلا سيا لوألا لم » عارت نا 0 ینہ ےک ةياور يف 3 عزفت 1 ىأ عر 7 ( هلوق

 : لاطب نبا لاق . كلذ دعب كيلد غور ال كنأ داراق ةيئاثلا لمو « عرفي مل هن أكف رمتسز مل هنم عرف ىذلا ناک

 ىبأ نبا دنع عقوو ۰ یا اف الإ لوقي ال كلا نا هلم كل ذب ق'وو ٤ عرفأ نو ام یر 1 كاذ هل لاق اما

 عیب نأ» ةاو)ا نه ریا داع عقوو ع ل ل امز دید ۶ وهو كل, هيقلف عفات ند مزاح نب رب رج ةياور نم ةبيش



 1۱۹ ۷۰۲۸-۷۰۳۱ ثيذحلا

 یرجآ مث هلق فا لا فذف مرجلا نوکسب همش مگ فق ال نيعلا نکس هنأب كلام نبا همجوو: مزجلا عم نأ فرحي

 ىف كلذ نم ءىش مدقن دقو ؛ یاس اهاکح ةلياق ةذل یهو نلب همزج نوکر نأ زوج و : فقولا یرجم لصولا

 شبا نورو « اهل » ىنييمشكلا ةياور ىف ( نورة 4 رتبلا ىطك) هل . دجهتلا باتك ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكسا

 هلواو . نيئ رق رثب لكل نأ ةدامااو « ةركسبأا اهيف قلعت ىلا ةيشخلا اییلع عضوت ةراجح نم ینبت ىنلا اهارج

 ءىث ىف فنأ مود: تلف 0 نیضءب تقرع سان ابیف اذا و اذه !n يتلا ملاس ةب ةباور ىف « نيةلعم الاجر امف ىرأو»

 نأ ىلدو ؛ ريبعت ىلإ جات ال اب ؤرلا ضمب نأ ثيدحلا اذه يف : لاظب نبا لاق . مهنم دحأ ةيمست ىلع قرطاا نم
 لوق ىلإ ريشي : تلف . كلا اهرسف ام لع اهريسفت قدر ۳ يذلا | نال ةظةملا ىف هريس وبا مونا ىف رسف ام

 « ةالصاا ست تكول كزأ لجرلا مع » » كلذ لبق لا لوقو « حلاص لجر هللا دبع نا و رد! رخآ ىف 2

 هللا دبع نا , لاق عقب ىنلا نأ هر قالو حام لجر كنإ حرت مل 4 لاق كلما نأ هدعب ىذلا بابل ف عفور

 كلذ لع باذما عوقو زا وجو نتسلا كرم ىلع ديعولا عوئو ايفو لاق« ليلا » نم ةالصأا راكي ناك ول اص لجر

 ديقب كرثلا وهو مرحنأ نع عقي اسما بيذعتلاو ديعولف ءاهتع ةبغر كربلا ,لع ةبظاوملاب طورش» وع : تاق

 عراشا هل اهريميف ايؤر یر هنأ رع نا ین كلذاو ءايبنالا لبق نم رييعتلا لصأ نأ هيفو : لاق « ضارغالا

 . مهتنسلآ لدو ءايبنالا لبق نم فيقوتلاب ریبعتلا لصأ نأب یرمش لا حرص دقو : لاق . الصأ هدنع كلذ نركسيل

 قذاحل دب الف « ىئارملا عیج معي الف الصأ ناك نار كلذ ىف ءايبنالا نع دراولا نکل , لاق ا وهو : لاطب نبا لاق
 الصأ لمجيف ةحيحصلا ةيسنلأ م هل 4 و ليثمتلا =f ىلإ هيلع صني ملام دری هرظن نسم لدتسإ نأ نفل اذه ىف

 , ايؤرلا ضق ىةباينلا ةيعورشمو « دجسملا ىف تملا ذاوج هءنو : هقفلا عورف ىف هيقفلا لعفی اک هريغ هب قحاب

 هسفنب امصق) ا رثؤي م هلام ام هن أكو : هسفنب ها ۇر صاپ مل ثيح 4 هلبامهو ىلا عم رمع نبأ بدأتو

 لا هللا و دجهتاا بات ین طب و هركذ مدقت ام كلذ عغو , لیلا مای لضف و , اهياع هل ال دال هنوخآ ىلع ابهقن

 مونلا ىف نيملا ىلع ذخألا بسا 50

 نع » راس نع یرهزلا نع ثرمعت انريخأ فسوب نب ماشه ايثادح دمت نب هللا دبع شرم - ۰

 امانم ىأر نم ناكو « دجسلا ىف 'تيبأ ”تدكو « و یبلا دمع ىف بوت باش امالغ "تنك: لاق رم نبا

 ”تمنف < كم هلا لوسر یل هرب هيل منم یترأف رخ دیم یل ناک نأ "مهلا : تاقف « لِي یبلا ىلع هس

 «رانلا ىلإ ىب اقلطناف « حلاص لجر كن « عارت نل : لاقف رخآ كلم اممقاف ىب اقلطناف ىنايَتأ نيكسلم تیارف

 ترکذ ؛تحبصآ الف . نیلا تاذ ىب اذخآف « مهضعب تفرع دف "سان اف اذإو « رہا طك ةي ةي وام یه اذاذ

 ةف كلذ

 ةالصلا فک ناك ول حلاص لجر نا درع نإ لاق لب ىلا ید امت املأ ةصفح تعزف و - ۱

 « ليلا نم المل رثکسپ ثاذ دعب لا دبع ناکف یرهزا لاق ۰ لیلا نم



 رهبعتلا باتک - ۱ 1۳۰

 قرط :Û لبق روك دملا رع نا كرو لح هيف ركذ » نيدلاب هةلاور فد ( مونلا ف نیمیلا ىلع ذخالا باب هلوق

 همانم ف ذخأ نم نأ هند ذوب و . دا هو هلق ىذلا ىف قوم مدت دقو « هنع رمعغ ن هللا دیع نب رهو ملاس

 هل لاقب و 4 ةجور ال نم ةدح وه 9 یارلار ةلمراا حمب بزملاو 5 نيهرلا لمآ نم هنأب ها زد ,af لع راس اذإ

 ةدحوملاب ةياور قو ثوذلاب € یاذخآ 9 لوو 0 لاعتسالا ف هدب بزعالا

 مونلا ىف حدنلا بسا بم ۷

 نع » هلا دبع نم ةزح نع باش نبا نع ليقع نع ثلا ان دح ديعس نب ةيبنف شو - ۲
 3ك و 8 1 ۱ 9

 ما نبا حدقب تيتا ما انأ ای :لوقي هلي للا لوسر 0 ۷ لاو امهمع ۹ ضر ره نب لا لرع

 « للا: لاق ؟ هللا لوسر اب هَاوأ اف : اولاق . باطلتا نم رع ىلضف ”توطعأ 2 «هنم

 لدر جاجزلا حدقو 0 ةاما ةبج نم لام وأ ةأرما م يا ىف حدقلا ريمعملا لهآ لاق ) مدل ىف حدقلا باب ( هلوق

 داو « نالا باب « ىف مدقتملا ربع نبا ثول هيأ رکذ ند ها ةنمفلاو بهذلا حدق و 0 ةيفخلا ءایشالا رورظ ىلع

 1 ش كازو هدر یه

 مال ىف ءىثنلا اط اذ سیا - ۸

 نع اص نع ىلأ انگ دح ما ربا نب "بوت ان دح "یر لا دبع وبأ ر ن "دیمس ی .-ح ۳

 لوسر روز نع اهم ثا "یر سابع ی 1 دع اا ۳ لع و 3 فی لاو د لو طش ¢ دی نا

 رڪ ذ ىتلا 2 نا

 ید ىف عضو نأ تیر مان 3 انيك : لاق 1 شا لو ہر ن ىل كت : سابع نا لاقف » _ ۳۵

 دیبع لاق . « ناجره نإباذك امر ؛ ارافف اءمتذتنف یل ناف« امیمه رکو امهتمطقن بهذ نم ناراوس

 :ةمليسم رخالاو « نولا ىف زوريأ هلق ىذلا "یا دحآ : هللا

 ناک ناف ريامي هنأ ىأر نم ريدهأ لهأ لاق : ريطن نأ هنأش نه ىذلا ىأ ) ما ف هی راط اذإ باب ( هلوق

 ناك ناو ؛ هطرم نه قافأ عجر ناو ۽« تام مجال و هامما ف باغ ناو ؛ررض dl ر٣ داق ءامدأأ رج لا

 حانچ ريف ناک ناو ؛هفنكى رفاسيإ ناطلس وأ لام ورف حا ناك ناو ؛هيارياط ردةب ةعفر لاو رفاس اضرع ريطإ

 لوس نبا یا ( ےہ 4 برو ( لوق ءیدر ليلد رارشال نا ربطلا نأ اولاقو ٠ هيف لغد ايف وب رخ ىلع لد

 «ےظع نزو ةلهب» مش ةمجءعمو نراب طول نا ريم هتل اب ( ةديبع نبا نه ( هلوق . ناسيك نا وه حلاصو « یردرلا

 ق دنساا اذ كثيدطا اذه مدقن دز € نا 0 پا وصا و ةينک اهلعج € ةد ىبأ ن2 00 ىل كسلا اور ف عقوو

 « هلأ دع ةمسأ » رخآ عضو» ىف دازو ؛ فال :+ا ريغب « ةديبع نبا نع ه هرف لو یماما اصآ ىف یزاغاا رخاوأ



 ثيدملا ۰۷۰۳۳ ۷۰۳۵ ۱ ١

 هجر خاف هدنس ىف نەس نب مهاربأ نب برقعي ىلع فاتخا قر , كيدل ا اذه یوس ىراخولا ىف اذه هللا دیما سيلو

 نب هللا دبع طقسأ « ةيتع نب هللا دبع ن هللا ديبع لاق » لاق خاص نع هيبأ نع هنع قارحلا دواد ىنأ نع یئاسالا

 نب دعس نب هللأ كيبع ةياور نمو ؛ ىقارحلا دواد نا نع رخآ هج و نم لیعاالا هج رخ آ اذکه فئسلا 5 ةديرع

 نب سابع هعبات دقو « ةقث دیعس نکا : علق . ادکه هایور ناتق ناذه : لیعاعالا نق ء برقعي همع نع مهار

 ىزاغملا ف ثيدحلا حرش مدةت دقو , هقبرط نم جرختسملا ىف معن وبأ هجرغأ ميهاديا نإ بوتعإ نع یرردلا دمع

 ةياور نم نيبي لوبجالل ءائبلا ىلع« ىل رکذ» ةياورلا هذه ىف تابع نا لوق ناو ٠ باوبأ دعب هنم ءىش قأیو
 ىلع تسيل ايؤرلا هذه : بابملا لاق , ةريره وبأ روكذملا مهلا نأ كانه ةروكذملا ساع نبا نع ريج نب عفان

 ريغ ىف ءىثلا عضو بذكلا نال نیباذک-ااب نيراوسلا لر ینا لوأ اء)و « لثلا برض نم ىف اغاو ؛ امبجو

 یعدب نم ریظیس هنأ فرع ءاسنلا ةيلح نم امیل هول نم اسيلو بهذ نم نيراوس ةيعارذ ىف ىأد الف « هءضوم

 نم قشم بهذلاف ًاضرأو پنکلا ىلع ليلد هسبا نع یه بهذلار بهذ نم اممترك ىفف اضيأو , هل سيلام

 همالک نأو سآ ال تيثيال هنأ فرمف اراطف اميخفن ىف 4 نذالاب كلذ دك أو « هنع بهذي ءیش هنأ لمف باهذلا

 لاقف ثيدحلا رخآ ىف هلوقو . اصخام ىا . مالكلا ىلع لدب خفلاو امرفضوم نع امیلیز هب ءاج ىذلا یحولاب

 نم هنأ مهوب ريسفتلا اذهو ؛ هيلا روکذلا دنسلاب لوصوم وعو « ثيدحلا یرار ةبتع نب هللا دبع نا وه هللا ديبع

 نم كلذ عمسب مل هللا دروغ نوكي نأ لهتحمف 2 ین مالک نم هنآ ةر ره ىبأ نع رخآ هجو نم ارب رق قایسو ,هلبق

 هريخ نم ایشو « زوأ ةوزغ ىف هلاقو ةلليسم ريش تركذو ؛ كانه ىنتملا دوسألا رخ تركذ دقو « نابع نا

 ضف دا هل لاق اذإ اراج لع هن ال راجلا وذ یسنهلا دولا لاقي ناك : ىتامركلا لاق . اضيأ یزاغلا رخاوأ ىف

 نبا لاق ء هب رمتخ ىذلا بوثلا ظفلب ةمجملا ءاخلاب هنا فورملا و « ةلعباا ءاسحلاب وه اذه ىلمف : تاق . هسأر

 اجارخإ كلذ نوکیا ام ماع ابورلا لوأف ىتنءلاو ةليسم ىمأ نالطب عقوتي قم هقا لور ناك : ىبرعلا

 ؛یوقآ لوآلاو « ىحوب تركني نأ لمتحمو « تجرخ تربع اذإ ایژرلا ناف, اهلا اعفدو امهلع مالل

 لاو اذككه

 4 منا ۰

 رحنا رب ىأر اذإ ايس 1 - ۴۹

 و ۱ ۰ 2 # ا ا ع ف 2 هه
 هارأ یسوم ىبأ نع ه ةدرب ىبأ هدج نع لبا رب نع ةماسأ وأ ان دح ءالملا نب دمت (یرهح - ۳۵

 ۰ 6-2 . 0 و 1 مى 7
 وأ ةماعلا اهنأ ىلإ هو بهدف 2 اهب ضرأ ىلإ کم نم جاها ىنأ مالا E تدار 2 لاو ل ینا نع

 "لا ء اجام ریللا ا موب نونمؤملا م اذاف ي ريخ لاو أرقب امی تارو ¢ برای ةنيدملا یه اذاف «رحتملا

 « ردب موب دعب هب لل انانآ ىذلا قدصلا باوثو رينا نم هب

 « سوم ىبأ نع هركذ یالا ثيدحلا ىف كلذ عقب ملو٠ رحنلا دقي مج و اذگ (رحتت ارقب یار اذإ باب ) هلوق

 اذه هدروأ بابلا یف روك ذلا یموم یا ثيدحو « هنيبأس اک ثيددحلا قرط ضءب ىف دروام ىلإ كذب راشآ هنأكو
 لاقو م لا ةرجحلا ف ةءطق هنم اف ناعو اأ دا اذ ىزاذللا ق هلم قرفو 0 ةوبنلا تامالع ف هماهتب دغببلا



 ريبعتلا باتک و١ }¥

 هدررأام حرش دحأ ةوزغ ىف مدقت دقو « هضعب رکذب لو باوبآ ةمب را دعب هضعب و انه هطعب رکذو « سوم وأ

 هريغو السم نأو ىراخبلا وه « هارأ م لئاقلا نأ كانه تيوب دقو « هنظا یا هلوأ ما ( هار ) هلوق . امی هنم

 هلوق . عفر اومزج لب ةلغفالا هذه نودب روكا دنسا اب هو یراخیلا خوش ءالعلا نب دمع ببرک ىنأ نع هوور

 حتفلاب تاهو لوقن اهن وكسب ةغللا لهأ هركذ ىذلاو ء۵ا حتفب « لهو د انیود : نيثلا نا لات ( لهو بهذ )

 هلملو لاق ؛ عزف اذإ كيرحتلاب الهو لهوي لهوو « تمهو لثم هريغ دورت ینآو هيلا كمهو بهذ اذا المو لما

 مزج اذمو .ىهتا رمشاو رعشلاو رهلاو رهلا اذکو كيرحنلاب رم رحبلا ىف هول ام لثم ىلع ةياورلا ىف عقو

 عفو دقو « هريغ ديرت تنأو » اولوقب مل مآ الإ « عاطقلا ناو لافلاو ىرهوجلاو ىباراغلاو سراف نبا ةذألا لما

 « اوظاغ هانمم : ىووثلا لأقو  كيرحتلاب « الهو لب هللا لوسد ةلاقم ىف سائلا لهوف م ةئس ةثاملا فرد ىف

 فالخ ىلا هسمهو بهذو طاغ ىأ اب رض برضا برض لثم امنوکسب الهو اهرسکپ لہ ءاحلا حتفب لهو لاقي

 لهولاو ؛ تعزف هانعف ًارذح رذحأ ترذحک اضيأ كررحتلاب الهو حتفلاب لهوآ اهرسکپ تلعو امأو « باوصلا

 هنأ مرج ةياهنلا بحاص امآ و داةتعالار مولا انعم كيرحتااب لهولا لاقو كيرحتل اب ىوونلا هطيضو عزفلا عتفلاب

 « رجه وأ ه ةع رك ة اور ىف عقوو « لیصال هقفاوو ماللاو فا اب انم رذ هال اذک (رجما وأ) هلوق . نوكسلاب

 هیفام مدقن (ريخ هللاو ارقب ایا تیارو) هلوق ۰ ةنيدملا ىلا ةرجهلا باب ىف امئأمب تمدق دلب یهو , مالو فاآ ریذر

 دحل ةياور قو ماج نم ریا زلا ىبأ نع ةللس نب دام ةيإور نم ىرادلاو یاسالاو دحأ دنع ر اج ثيدح ف عقوو

 ةنيدملا ةني محلا عردلا تاوأن ءرحنت !رقب ترأرو « ةئيصح عرد یف ین اک تيأر : لاف ال ىنلا نأ رباج انثدح و

 ؛ ارقب هرقبي هرقب ردص» فاقا نوكسو ةدحوملا حقفب رقب ىهو ةريخالا ةظفللا هذهو « ريخ هللاو رقب رقبا نأو

 یاسالاو اضيأ دحأ دنع نابع نا ثيدح ىف هنايب ءاچ بیس ثيدحلا اذط و ءافلاو ن وذأ حتفب مه. نم ممه

 ةراشا و دحأ ةصق ىف سایه نبا نع ةيتع نب هللا دبع نب هللا ديبغ نع دانزلا ىنأ قي رط نم م احلا هدو یار طلا و

 هلرقو كلذ ىل مهتمادن و ةماللا هسداو . ةدابشلا بلاعا جور لا مراثياو « ةنيدمل نم اوحريبال نأ مييلع ىنلا

 فإف وصب ثب دا و ةئيصح عدد ف ىف ! تبار ىلا ةیفو « لئاقي ینح امعضر نأ هتمال سبل اذإ ین ىغبذيال »

 رقبلا نأ ىليبمملا لوق كانم مدقتو « ةو ىف دهاش نم هلام لار هيلا ةراشالا تمدقت دقو ,هنم 2 و ر اه

 اريخ تاو تيأر یناو قدسا نبا ةءاود ىلع ملكت *] وهر هيف عم ثحبلاو لاتفلا ف نوحطاشي نيحاسقم لاج رب يمت

أ نم مآب ثيدحلا ىف هرسفام ىلع ره رحنت اهنو ؛ رقبلا هتركذ یذلا ثيدحلا ىف هدیبقت نكساو «ارقب تار
 بيص

 دقو « ءىش ىف ةحطانتلا رقبلا ة ژر نم سهل و ءافلاو نوللاب وأ فاقلا نوكسإ ةياورلا تناك ناو . نیسلا نم

 «ضدالاو مداخلاو ةأ لا و ةجوزلاب مست ةدحاولا ةرقبا نأ اهم : یرخآ اموجو مونلا ىف رقبا ریبمعا لهأ رکذ

 ( هريغ وأ كل باطا ةيحان ىف روش, نم كلذكف ابافاسو املاع كرحتیف ضرألا ريشي هن ركل رتاثااب رسفي روشلاو

 كلت ىف عقي سبيوأ ةداب لءأب وأ رکسهبف الو نف-لاب ترف ةر اک ناف دلب ىلا تلصو اذا رقبلا نأ امو

 ردب دعب اع دارملا ( ردب موب دعب هللا ان ات 1 ىذلا قدصلا باولو ربا نم هب هللا ءاجام را اذار ) هلوق ۰ دلبلا

 نم ةيناثلا ردي دعب ُهْب هللا ءاجام أ ءمويو بضنو دحأ دعب ىأ ىضلاب « دعب هذیا ور ىف عقوو « کم مث رببخ حتف

 ريخلاو باوالاو ؛ ريا دعب يا دعبو , ةمينغلا ره اب دارم نأ لمتح و : ینامرکلا لاف . نينمؤملا بولق تست



 ع ۷۰۳۷ ۰۷۰۳۵ ثيدجلا

 ىل ربظي ىذلاو ءابقرلا ةلمج نم « يخ هللاو » رخلا ىف هلوف نأب رامش) قایسلا اذه قو : تاق . ردب مو قالصح

 لتقنم ىلع ,ةبلا لرأف اريغ ىأرو ارقب ىأر هنأو « ةررحلا ىف قحسا نا ةيادر نأو هداريإ ررحتب ل هنا نأ

 امو ردب موب اجلا ىلع نرصلاو لاتقلا ىف قد.علا پارت نم م مل لصحام ىلع يلا لر و « دجآ موي ةباحضلا نم

 ردبب كور نأ لمتحو , لاو نا هيلع يأ نود رد: نيب 3 صا اذه ىلع ةدعءبلاب دارااو. 9 حفلا هدعب

 نوکرشاا ناكو لا اف حقو و لح دوز تاک دعواا ردب ناف, لع باا ةرو,شلا ةءقولا ال دعراا ردب

 نوکر شمل رف ملف ردب ىلا همم بدننا نمو يلب ينل جرت , ردو لیلا ماعلا مدعوم : اول دحأ نماومجر ال
 ملص حتف ام كلذ ىلع یا هللا ممیانآف هوفلخ لو دءولا !رقدص مهنأ ىلا قدصلاب راشأف « دعولا ردب تيمسف

 لعأ هقاو امدم) امو میخو ةظيرق نم كلذ دعب

 مان ىف دا ساپ - ۰

 لاق ا نب ماه نم ۳ ا قا زرا درع ات دح ىلظنحلا مب .هأرب أ م نب قاحعا قم - ۷

 « نوتباسا "نو رخألا نمت ل لوسر نع دری ره وأ هب انث لحام اذه »

 ناراوس "ایدی ىف ”مضاوف 4 ضرألا نیاز ”تينأذإ مان آب وا ”لوسر لاقو » - ۷

 : امهنيب انآ نذلا نییاذکا امبئاؤأف : اراطف ا.نشفتف امن نأ "ىلإ یحران ؛ ىاعأو "ىلع اربكسف بهذ نم

 6 ةماهلا بحاصو ءاعنص بحاص

 خوفنلا ءىش ةلازاب ربعي : لاطب نبا لاقو مالکملاب ربمإ خفنلا : ریبعتلا لهأ لاق ( مانلا ىف خفنلا باب ) هلوق
 زا همالکب روک لآ نيباذ.كلا هللا كلمأ دقو , مالكدلا ىلع لدي و ؛ خناذلا ىلع خفنلا رسا دیدش فاکت ريغب

 ناب فورعلا وه ( لظنحلا مارا نب نحسا ) هل ٠ «انثدح د رذ نآ ةيارر ١ ( ینئدح) هلوق . امبلنقب هرمأو

 هقا لودر لاقو . نوقبأسلا نورخالا نحن : لاق رب هقا لرسر نع ةريره و أب انثدحام اذه) هلوق ٠ ةيوهار

 ' ىبأ نع مامه ةخسن نأو « روذنلاو ناو لا باك لئارأ ىف عينصلا اذه ىلع ينال مدت ق ( مان انأ اب عقب
 ةيقبو ةعجلا ىف ثيدحلا « نوقباسلا نورخألا نحن و ثيدح ايف ثيدح لوأو دئسلا اذ قحا دنع تناك ةريره
 فرطب أدب اهنم هیئب ثودحتلا دا رآ ا:] قحسا ناک « 22 هللا لوسر لاقود ظفلب هلع ةفوطعم ةخسنلا یرداحآ

 ةعينص درطأف سد امأ و . ةخسنلا هذه ىف یراخبال عینصاا اذه درطب لو « ديربام هيلع فطعو لرالا ثودحلا نم

 یزاغلا رغاوآ ىف « ةفيثح ىنب دفو باب » ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو . قيفوتلا هقابو كانه هيلع تون اک كلذ ىف

 ادیب مو « ةريره أ مس هنآ و مامه نع هتیاور ىف لاق نکل «دانسالا اذم قازرلا دبع نع رصف نب قح] نع

 ةلمجا هذه نأ معز نم ىلع رکسی و « هتررقام دیو« كلذو « نوقباسلا نورخألا نحن » هلوقب رصن نب قعع) هيف
 ةدمتعم ةخسأ ىف هتدجو اذک ( ضرالا شازخ تيتا ذإ ) هلوق . قيفوتلا هقابو كلذ فلكتو بابلا ثيدح لوأ
 ةدايزب « تيرا » هری دنعر « ةردقم یهو نئازخ نم ءاولا فذعو ءىجنأ ىف ن٤ نایت الا نم رذ ىبأ قيرط نم

 ءابلا تابئاب نکا لوالاک مهضءبل و . ةباورلا ,ذه ىلع ءايلا فذ ىف ياك الو , ءاطءالا ىم ءاتيإلا نم داو
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 مئائْعلا نم ةمالا ىلع حتفام ضرالا ننازخح دارملا : باطلا لاق . قازرلا دبع نع رهن نب قو دحآ ةياور یهو

 ىلع لمحي لب : هديغ لاق , ةضفلاو پهذلا امف ىنلا ضرالا نداعم لمتحمو . امهریغو رهيةو یرسک رگاعذ نم
 ف ) هلوق هناث رسكو هلوأ مضب رصن نب قحا ةياود قو « هيئاثو هلوأ حتفب ( عضوف ) هلوق ٠ كلذ نم مءآ ٠

 اهيف لاكشإ الو « ناداوس » رصن نب ق ةياور ىف ( نیرارس ) هلوق ۰« نك ىف ١ من نب قعا ةاور ىف ( یدب

 ىبأ نبا هجرخأ دقو , كلذ يرختل فلكتو بصنلاب ءنيداوسدو مضإاب « عضو » ظفل ىلع انه نيثلا نبا حرشو

 نب دیعس هجرخأو « بهذ نم نیراوس یدب ف تبار : ظفلب ةر ره یآ نع ةلس ىنأ باور نم هچام ناو ةبيش

 ةغا هيفو اب زوم و ةلمباا رسكب داوسلاو « مانلا ىف دازو هلثه ةربره نأ نم یرقلا ديعس ةياور نم روصنم

 ةدحولا ءابلاو ةينثتلاب «اریگف د رصن نب قحسا ةباور ىف ( ىلع ربكف ) هلوق ۰ هلوأ ةزءملا مضب راوسأ ةثلاث

 . لاجرلا ىلع مرح امو ءاسنلا ةيلح نم بهذلا نوكمل كلذ هيلع مظع ااو : ىطرقلا لاق « مظعلا ىنعمب ةمومضم

 ىحوأف و رص نب قح-ا ثيدح ىف ىنيمشكلا ةياور نو « لورجملا ءانبلا ىلع كالا اذك ( لا ىحوأف هلو

 داز ( اممخفاف ) هلوق ٠ یطرغلا هلق كاللا ناسل ىلع وأ ماغالا یحو نم نوكي نأ لمت یحولا اذهو « ىلإ هللا

 عقوف ه دازو یربقلا ةياور ىف الگو « اراطف , اببرق ةيضاملا سابع نبا ةياود ىفو ء ابهذف » رصن نب قحسا

 ىف نوكي نأ خفنلا, بهذيف خفني ىذلا نأش نال امهرمأ ةراقح ىلإ ةراشإ كلذ فو « نهلاب رخالاو ةمايلاب دحاو

 , كلذك وهو : تاق . هلثم هلبق نیلسااب لزني لو ةدشلا ةياغ ىف ناك امهمآ نأب ىبرملا نبا هدرو « ةراقحلا ةياغ

 هلوق . مدذت اک امهمآ لالحهضا ىلإ ةداشإ امهئاريط ینو , ةيسملا ال ةیونماا ةرافحلل ىف اإ ةرادالا نکا

 ب ینلا ناکو نیتمجا نم اعیج نيديلل ىف نیراوسلآ ابر ناک اا : ضايع ىضافلا لات ( نيب اذکسا امهتاوأف )

 . مضي باذکلا كلذكو لاجرلا ةياح نم سيا هن ال امیهضوم ريغ ىف امممضول امهلع نيداوسلا لوأتف امونب ذگنرح

 كولا لح نم راوسلا : نرعاا نبا لاقو . امهرمأ باهذب راهش بهذ نم امرك فو ؛ هعضوم ريغ ىف را

 :لاق ؛ روقااو ناطلسلاو ةوقلا امم ناعم اهل ديلاو (بمذ نم ةرراسا هيلع ىناأ الولف ) ىلاعت هللا لات اک رافکلا

 برضیام ًاريثكو :لاق ؛ سرفلا كوله ىاسأ نم وهو راوسالا نه ةيانك ناوسل اب لثاا برض نوكي نأ لمحو

 « ملا » ىف یطرفلا لاقو . هتنیپ اك قرط ضعب ىف فا الا ةدايزب تبث دقو : تلف . فو رجلا ضم فذع لالا

 مالسالا یدعاسلاک اوناکف اولا اوناک ةماملا لهأو ءامنص لما نأ ايؤرلا هذه لی ات اذه ةيسانم : هصخلم ام

 نادیلا ناکسف كلذب مرثكأ عدخما ةلطابلا امهاوهدو امماوفآ فرخ زب امباهأ ىلع اج رس و ناباذکلا امهيف رهظ ال

 ٠ بهذلا ءاونأ نم فرغخزلاو هافرخز ام ىلإ ةراشإ بهذ نم امم وکو « نيباذكلا هل ناراوسلاو ن دلرلا لک

 نبا ةياور ىف حقو نکا « كلذك وهو ؛ نيدوجوم ابژرلا صق نيح اناكامهنأ ىف رهاظ ( اهبنيب انآ نيذللا ) هلوق

 هلقأ ةورنلا امهاوءدو ام ب راحو امهتکو روبظ هدعإ امبجو رخ داراا نأ اهر ملیاو « یدعب ناجرخم » نسابع

 . هتکوش تمافدو ةوبنلا یعداق 2 هتايح ىف ءامئصإ درسالا روظ هلك كلذ نال راظن همف و  ءاهلعلا نع ىووثلا

 ىف اعضاو كلذ تمدن اک لَم ینا ةاوح ىف لتق نا ىلإ هرمآ لآو دلبلا ىلع باغو مويف كفو نيلدملا براحو

 ىف الإ هتب رام عقت مو هتكوش مظمت مل نکدل « لب ىنلا ةايح ىف ةوبناا یمدا ناكف ةءليسم امأو ء ىذافملا رخاوآ
 فعلا نبا لاق . ىتوبن دعإ يأ «یدمب ه هلوقب داراا نوكي نأ امإو بيلغتلا ىلع كلذ لمع نأ اماف ب ركب ينأ درع
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 جرخأف امام امفد امهيلع كلذب لءافت نوکی نأ لمتعو ؛ یحوب نيراوسلا ىف جلي ین هلوأت ام نوكي نأ لمت<

 نسملا لسم ند ةي یا نبا جرخأ : ) يملك ( لعأ هللاو تءقو تربع اذا اب و زا نإ 3 امرا دوكذملا ماا

 تبث نع هذخآ نسحلا ناکنإ اذهو « ره و ی سک ابهذف امهتهرك-ف بهذ نم نراوس یدب ىف نأك ترآ رد همار
 "را ىف جردأ هنظام بسع هلبق نم ريسفتلاو اددعت نوکی نأ لمتحف ؛دوسالاو ةءايسع ريسفتلا ضرامپ هره ظف
 ۱ دوسالاو ةليسم املأ اطوفم تبثام دمتعلاف

 رخ آ اعضوم هتکساوةوک نم "یشلا ج رخآ هنأ یأر اذإ یاب - ١

 ةبقع نب 7 وم نع لالب ْئ "ناملس نع لوا دبف ىخأ یاد ا دبع نب ”ليعامسإ شم بس ۸

 ةئيدلا نم تجرخ سرا را ءادوس دارا "نأك تر : لاق هلع "ین نآ ثا نعد هللا روع نب ماس نع

 ءاهلا لقت ةد ءابو نأ تلواف « ةفحجلا یهو ةع تماق ىح
 [ ۷۰۰۰۷۰۳۹ : ىف هافرط - ۷۰۳۸ ثيدللا ]

 یف عقوف « ةوک» طیض ىف فلتخاو ( رخآ اعضوم دنکسآ و ةوك نم ءىثلا جرخأ هنأ ىأر اذ باب ) هلوق
 وهو ؛ ءار اهدعب اتونوکسو راولا فيفختب نيفارلل عقوو ةحرتفملا واولا دیدشتر فاكسلا مب رذ یال ةياور
 نبا هيلع رصتقا اذک « ةنك اسلا ةلمبملا ءاهلاب لحرلا روكسلا « نيملا » ف ليلخلا لاق « ةيحانلا ةروكلاو . دمتعلا

 <  انرلا عضوم ضیا مهل اب روكلاو ؛ ةادأ ریفب لحرلا رف هلوأ حاف ناف هن ادأب لحرلا : هريغ لاتو » لاطب

 ةيبرع امسحأ الو دی رد نبا لاق ةيحانلاو ةئيدملا ةرركلاو « ریکلا وف قرلا امأو « نيظ نم ینییام دادحلا روكو

 ( لالب نب نايلس نع ) هلق . هللا دبع سی را ىبأ مماو سو ی نبا وه (دیمآ دبع ىخأ ىنثد>) هلوق . ةضع
 روكذملا لالب نبا وهو ناماس انثدس روکا دیحلا ديع رهو سيوأ ىبأ نب ركب ىبأ نع ردنا نب ميهاربا ةباور ىف
 ىنثدح و هدعب بايلا یف ناملس نإ ليضف ةياور ف ( هيبأ نع هللا دمع نب ملاس نع) هلوق . باب دعب روک ذم وهو

 ىف »و ىنلا ايؤر ف ليضف ةاود ىف ( تيأر : لاق میپ ینا نأ) هلوق ٠ « رع نب هللا دبع نه هللا دبع نب ملا
 لاق هلم ةبقع نب یسوم نع امهالك نجرلا دبع نب بوقءيو جرج نبا قيرط نم لعاسالا ةياور قو « ةنيدملا
 هلوق ۰ « تيأر دقأ د ةبقع نب یسوم رع راتخلا نب زيزعلا دبع ةياود ىف ( تيأد ) هلوق . «ةئيدملا ءابو ىف »

 معن ناو دمحأ دع ةببقد نب یوم نع دانزلا ىبأ نبا ةياور ىف( سأرلا ةرئاث ءادوس ةارما نأك )
 هلوق ٠ ةحارلا ة-مرک ىأ مال اهدعب ءاغلا رمكو ةانثملا عتفب « ةلقث و داذو سأرلا رمش دارااو « رعشلا ةرئاث »
 ىلع هلوأ ةمومضم ةرمه ةدايزب « تجرخا ه دائزلا بأ نبا اور یف عقوو ؛ تایاورلا رک ]ف اذك ( تجرخ)
 لعاف نأ ةجرتا رهاظو ,ةجرال قفاولا وهو «ةفحجلاب تنکساف ةئيدملا نم تجرخأ » هظفل و لورجال ءانبلا
 ثر د> نم جملا تاک نعأ یف ةر دا لضأ رخآ ىف مدقت دقف : هب اعد هذال هيلأ هيسأ هنأکو ء 2ك ی جا رخالا

 انمدقو » ةآاع تلات < ةفحجلا ىلإ اهاح لقنا وو هیفو « ثيدحلا « ةنيدملا انيلا ببح ميللا » لاق اِ هنأ ةعئاع
 مای اهدمب ءاطا نوکسو ميلا حتفبف ةعيرم امآ ( ةفحج لا یهو ةميبع تماق ىح ) هل . « هللا ضرأ ًابوآ ىهو ةئيدملا

 نب یفوه لوق نم اجردم ةفدجلا یهو هلوف نظأو « ةءيظع ثزرب ليقو ؛ ةلپم نيع 9 ةحوتفم فورما رخآ

 یرابا عف ۰ ۱۲ ج۰0 - م
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 خرج نا ةءاور ف مقوو « خرچ ناو ناملس ةاور ىف تام و ةدايزلا هذه نع الخ تاباورلا رك ناف ةبّقع

فرصت ةعربم نأ ىرهرزجملا مالك رهاظ 0 نينلا نبا لاق « ةع( اب تو ی د هچأام نإ دع یءوم نع
 لخدا هن 

 ) اهلا لق ةئيدملا ءابو هنأ تارا ) لوت لعب هيقو ميل عال ارادا نركي نأ :Yi لاف 9 ۰ ماللاو فلالا مع

 یو ةريءملا ابژرلا مس نم ايؤرلا هذه : بابملا لاق « ةفحجلا ىلا لقني ةئيدملا ءابو اا وأف » خرج نبا اور ىف

ما عم 0 امجورخ لرادز ءادلا و هوسلا ءادوسلا ما نم نش هنأ ليما هج وو « لئلا هب برا ع
 لوأتو 0 ا

 لا رار ند رم شاآ نارو نال لوقو 6 ةر دا نک ج رذلا ریدب و هوسا يذلا نأ اهمأر رەش نارو نكد

 شاحيقسالاب هدارم نأكو : تاق . ىحلاك ءذم سوفنلا شح رةسلام جرا فلز شاحءاسالا رارمكنالا یعمو

ع ثلا مم ۹ ف رارع4فالو الاو ل 4شح وم هب ور نآ
 رمشنا لاقي هنيه لنوع ریو ءىش لکو 6 طبق و ر

 ف ءادوسلا هيلع تولع ی لك : ربعلا قاوريقلا لاق دقو ¢ سشطملا نم تابالاو بدجلاب ضرالا تره شاك

راو را رہشقالاب ندبلا رشت 3 اب لو سارا نارو هر لاقو 5 هورکم رې امهوجو رکا
 سآ را عافت

 اماديتسا رثكأ اهئاق ءادوساا نم امس ال

 ءادوسلا ةأرملا س - ۲

 نع» هلا دبع نب "اس انتدح ىموم انت "لح "نایاس ن لیضف انثدح ىكدقلا ركب وبآ اشو س

 نم تّجرخ سارا ةرئاث ءادوس ةأرسا تيأر : ةنيدال فهم اب ور ىف امنع هللا ضر رع نب هللا دبع

 « ةفحجلا یهو « میم ىلا لقت“ ةنيدملا ءابو "نأ اهتلوأتف « ةَ تلر ىح ةنيدلا

 هلوقو . هيلع تمن ىذلا هجولا نم هلبق ىذلا ثيدحلا هيف ركذ , مانلا ىف ىأ ( ءادوسلا آرا باب ) هلوق

 « جیأر لاق ريدقتلاو المخ لاق هنم فذح ( تیار ) هلق ۰ » ابن وأف ١ ینمشکلا ةاور ىف عفو « امار أتف د هيف

 دلي هللا لوسر ابژر نع هظفاو هيف یراخبلا خيش ىدقملا نع نايف نب نسلا نغ لیهاسالا ا ورق تولو

 1 تيأر أَي ها لور لاق » ةنيداا ىف

 سأرلا .ةرئاثلا ةأرلا ب - 1

 نع ةبقع نب یسوم نع ناهس ىنثدح سوا یبا نب ركب وبأ ین دح رذنلا ن مدارا او - ۰

 « ةعيوم, تماق ین ةنيدلا نم تّجرخ سارا ةا ءادوس ةأرما تيأر : لاق لب يبلا نأ ريبأ نع » اس

 «ةفحجلاا یهو « ةمیبم ىلإ لة ةنيدلا ءو نأ تلوأف

 هيفام تمدق دقو هيلا راشلا ثيددحلا هيف ركذ « مانلا ف ىأ ( سأرلا ةرئاثلا ةارلا باب ) هلوق

 منا ىف قس زه اذإ اپ - €
 ةدرب يآ وادج نع ةدرب نآ ن هلل دبع نب دی رب نع ةماسأوبأ انثكدح هالعلا نب دع انشد 04١



 }۷ ۷۰۸۱-۷۰۸۳ ثيدحلا

 بيصأ ام وه اذاف « 2۹ ”مطقناف ايس "تژره ىنأ كنور ف تا ٠ لاق لس ”*ينلا نع دارا یموم ىبأ نفد

 « نينمؤلل عات جاو حقنلا نم هب هللا ءاجام ره اذاق ( ناك ام نسحأ داف ىرخأ هنززه 2 ٍلحأ موي نينمؤلا نم

 ىنأ ىايؤر ق تار و لاو ا ىنلا نع ءارآ یه رم یا ثر لوح هيف ركذ ) ملا 3 اس زد أذا باب ( هلو

 ۰ هل اکب ةووذلا تانالع ی هدررأ ىذلا هدر لح ند فرط وهر( ةا هې كودحلا « و زدص عطقلا فیس تز زه

 داږف ىرخأ ها زره 3 0 هيأ هلوفو 0 كانه هح رش ضدءز تركذو لح أ ةرزغ ل ia هرم دون ؟ ذملا زدم رکذ دقو

 8 او 0 لل ا برو ند اب ورا هله : : باماا لا ۳ نیما عاتجاو حتفلا نم 4 هللا هاچ | م وه اذاؤ ناک ام نمحأ

 قو مون لثه اب ۳ هيف عطقلا نعو برج اب ها نا هزم و مم فری نع ربع 3 اما لوصإ دل ین ناك

 فرا ] فيلا ف ریہ لمألو < ؛ ماع حتفلار 0 ما چا ن © 44 ربع 2 وس اللا نم لا ىلا داع ۸ یرغالا ةرفا

 ناف هدمغ نم هلس نأف ادلوامإو ةچور امإو ةعيدو اد)و ةبالو اإ ان اطاس لاثي هنأ ايس لان نم نأ اهتم هچوآ ىلع

 فی | ماقو 6 كلذكف ايطم را املس ناو 0 سكمل اف فیسلا لسو دولا رسکاا نات 6 هدلو بيصأر هنجوز تيس

 ق هدر# هئاسا وبا صخش لاق دارأو فيسلا درج ناو 5 محرلا .ىدذو مآلاب هلصا و تايصدلاو بالاب نام

 « جودتي هناف فيلا درغأ هنأ یار نم : میدم, لاقو . اصخلم ىنا رئاج ناطلسإ فيسلا ربع اعرو « هموصخ
 نمو « هبلغي هناف هفيس نم لوطا هفيسو رخآ لئاقي هنأ یار نمو , هيف هناسل طرب هزاف فیسب اصخش برض را
 ھئا رمي هنآ یار تاو. هرمآ مدي مل اریمق ناک ناف « مآ دل افیس دلز نمو « ةن یہف اهظع اذیس یار
 هلع زچهب هنأف

5 ۰ 8 ۳ 
 هلي ینلا نع سابع نبا نع » ةمركع نع بويآ نع نايفس اث دح هللا دبع نب لع اشو - ۲

 نوهراك 4 مو موق ثيدح ىلإ ع نمو. لافي ناو ¢ ني ريش نيب "لقب نآ كلك ور 3 4 و اغ نم : لاق

 سیر ءا 7 خفي < نأ كك باذع ةروص و نە ۰ ةمايقلا مو درو منذأ ىف ؟ بص هنم نور  وآ

 ةريره ىلأ نع 3 ركع نع دات نع ةناوه وبأ انث دح ةبيتق لاقو ٠ نا ایل 2 "نایفس لاق . « خفانب

 نم لوق : ةرب و لو راز تعد ۽ ىلام را من أ نع ةبعش لاقو . « هايؤر ىف بذک نما“ هلوأ

 : لاق سابع نب | نع » ةمركع نع دلاخ ن نع "للاخ انث دح ”قاحسإ ان دح ٠ ۳ نمو ةروص راوص

 وقل ٠ سابع نبا نع ةمر 2 ٠ نء ماشه باٿ . هو »2 رو نو 0 نمو ممتا نم

 رم نبا لو« رانید نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ادح دمصلا “دبع ان دح ۵ هام اشو - ۳

 ل اب هنیخ یر نأ یرفلا یرفآ نم : لاق 2 نا لوسر نآ ر نبا نع“ هيبأ نع

 ةلمبملا مع حلاو , هل ف بذک نم 2 پاپ ريدفتلا را 6 مومذم ووف ىأ ) 4لو ف بذک نم باب ( هلوق



 هقرط ضعإ ىف درو ام ىلإ « لغو ثيدحلا ظا نأ عم هلح ىف بذك» هلوقب راشآو « مئانلا هاربام مالا ن ركع و

 دقو نسح هدنسو « ةريعش دقعء ةمامقلا مو فاک هلح ىف پذک نم » هعار ىلع ثيدح نم یذء زاا هچ رخآ ام وهو

amرکذ لوالا فدا : نيثيدح هيف رکذو . ةعرز وأ هو صاع ن لعالا دیع باور نم هک لو <« کالا  

 ةياور ىف ( بريأ نع) هلوق ۰ ةنديع نیا وه ( ناءفس اندح ) هلوق : سایه نا نع ةفرقوم و ةعوفم اقرط هل

 انل هلصو نایفس لاق» هرخآ ىف هلوق وهو كلذ ىلع لدبام لصالا ىف حقو دقو « بويأ انئدح » نایفس نع ىديحلا
 وأ اعوفرم سابع نبا نع وه له ةمركع ىلع هيف فالتخ الا فئصملا رکذ ( سابع نبا نع ) هلوق ۳ برا

 دقمي نأ فلک هرب مل ل“ ) هلوق ۰ للا فلك: نم ىأ ( لع نم ) هلوق . ةرقوم ةريره ىبأ نع وه وأ ءافرقو»

 «اهقاع سیا و نيت ريمش نيب دعب یتح بذع و دمحأ دزع بورأ نع دايع نب دابع اور ىف (لعفي ناو نيئريعش نيب

 اذهو « دفاع, سیل و اهنفرط نيب دقي یثح بذعو ةريعش هيلا عفد ابذاک لحن نم » ةدانق نع مامه ةياور ىف هدنعو

 دارااو ؛ امهنع هنع ةياورلا ظفل فالتخال اعم ةرب ره ىلأ نمو ساع نا نع ةم_کغ دنع ثيدجلا نأ ىلع لدي ۶

 دابع ةياود ىف ( هنم نورفپ وأ نوهراک هل مو موق ثيدح ىلا عمتسا نمو ) هلو . بيذمنلا نم عون فاكتلاب

 مو هنذآ یف بص » داع ةياور ىف ) ةمايقلا مو كنألا هنذأ یف بص ) هلو . كدر و نم نورك مود دامع نإ

 هنذآ یف بيذأ مهيدح عمتسي نأ میجمب الو مرق ثيدع ىلإ عمتسا نمو و مامه ةيارد فو « باذع ةمايقلا

 مامه ةياور ىف اذکو دابع ةياود ىف ۱ فان ساا و اف خفن نأ اکو بذع ةروص روص نهو ) هلوق . ( كنالا

 ةلالث ىلع لمتشا دق ثيدحلا اذهو « اهبف خفانب سیل و حورلا امف خفنب ىتح ةءايقلا موب بذع ةروص روص نمود

 ىف مدقت دقو «ريوصتلا اهثلاث « هعاهتسا ديربال رم ثيدحل عاهتسالا اهیناث « مانلا ىلع بذکلا وا : ماكحأ
 امأو . كانه هحرش مدقتو ءةروص روص نهد فی دح سابع نأ نع سنأ نب رضنلا قرط نم شابالا رخارا

 دق ذا هثم ةدسفم دشآ نوکی دق ةظقيلا ف بذكلا نأ عم دیعولا هيف دتشا الإ : ىرطلا لاقف مانلا ىلع بذکسلا
 ىلع بذکسلاو « هرب ملام هارآ ءأ هللا ىلع بذدك مانلا ف بذک-) نال « لام ذخأ وأ دحوأ لتف ىف ةداهش نرکق

 ناكامناو « ةيألا (مهيد ىلع اوب ذك نرذلا ءالؤه دامشآلا لوقيو إل ىلامت هلوقل نيقولخلا ىلع بذکلا نم دشآ هللا
 ىلاعت هقا لبق نم ومف ةوبنلا ءازجأ نم ناكامو « ةربنلا نم ءزج ايؤرلا » ثيدحل هللا ىلع ابنك مالا ف بذكسلا

 هيبنتلا ىنألا ةلئاو ثيددح ىلع مالكلا ىف اذه نم ءىش« رافغو لسا ركذ باب » لبق باب ىف مدقت دقو . اصخلم ىهننا
 فياكت مزبوجت ىف ةيرمشالا ةجح « نيت ريعش نيب دقعي نأ فلک » هلوق ىف بلملا لاقو . بابلا ییدح ىتاث ىف هيلع

 عنم نم باجأو ( نوءيطتسإ الف دوجسلا ىلا نوعديو قاس نع فشکی موي ) ىلاعت هلوق ىف هلثمو ؛ ناطر الام

 نیروکذاا ثيدحلاو الا اولحو ايندلا رومآ ىلع هولح را ( ابعسر الإ اسفن هللا فاكيال إل ىلاءت هلوقپ كلذ

 نأ فلک » هلوف ىف روکذلا فیلکتلا نأ قحلاو « اهب لیطن الف ةررپشم ةلأسملاو . اضخام یهننا ةرخالا رومأ ىلع
 مالا نم دافتسلا فيلكتلا امأو « مدقن اك بيذعتلا نع ةيانک وه امتإو حاطمملا فیاک-ا وه سيل ءدقعي

 اومنتماف كلذ ىلع نورداق مهو ايندلا ف دوجسلاب اورمأ ممرکل خيب وتلاو ديجعتلا لبس ىلع هيف مالاف دوجسلاب

 ىف ناذتتسالا ىف هيلع هينا عاهتس مدقتف الا ايار ابیذعت و اخيب وو ازیجمت هيلع مه ةردق ال ثمح هب اورمأف

 جرخأف هعایتسال اهراك نوكي نمل بابلا ثيدح ىف كلذ دیف دقو « كلاث نود نانئا یجانقیال» ثيدح ىلع مالكسلا



 1" ۷۰۵۲-۷۰۸۳ ثيدحلا
 ءازجلا نف هنذآ ىف كنالا بصب كالذ ىلع ديعولا أمأو : ةدال امدح منتهیف كلذ لوج نم امأو . ایضار نوكي نم
 لاو . صاصرلا صلاغ وه ليقو « باذلا صاسرلا فاك ادب نونا منو داب كنآلاو . لمعلا ساج نم
 ناکف اثیش ر لو یار هنا یعدا هنآل ایژو همسي ملو الح هامس ا1٤ ةرج ىنأ نبا لاقو . ریدصقلا ره : یدرادلا
 نم ناکامو « ةداتق بأ ثید» ىف یضم اک ناطیشا نم لا نا : لاق دق و « ناطبشا نم وه امنا بذکلاو ايذاك
 ی رخ لب اههادحإ لفي نأ نيئريمشلا نيب دقعلا ىنهمو : لاق . اضعب ثا دلا ضءب قدصن قع ريغ وهف ناطيشلا
 یهو أ قاش نه قاض ایژرلا نأ ررصال و همانم ف بذاك روك ذا ديعولا ةيسانمو : لاق« ةداغ نکعال 1۶ وهو
 ةروصلا نآل , ةيقيقك تسيل ةدرص دوجولا ىف ررصاا لعدأ اك عقن مل ةروص هبذكب لخدأا اب ونعم ةدوص
 `. نيب دقملاب هنع ربعاا لاصت الا وهو اما ١ سمآ ةفياألا ةر وما بحاص فلكل ۰ حو را امن ىلا یه ةيقيقحلا

 لک دیعو عقوو ؛ حوراا خفنب عرب هقلخام متي نأ وهو ادبدش ارمآ ةفيثكسا ةر وصاا بحاص فاک و : نيت ريعشلا
 : لات . ماودلا ىلع اممم لك بیذعت نع ةيانك ومف « لدافب سيل وهو هب فلك ام لعفي یتح بذعي هنأب امهم
 ىف لاقو : ه:ردق ىف قاغا عزا یا نأ و: 5 وبناا سنج ىلع بذك لرالا نأ دندشلا ديعولا اذه ىف ةكحلاو

 ىله لدت هلاح ةن رق ناف هريغ عم ث وتو هبأب قاغأ و هلزنم لخذ نم هيف لرو : هعايتسا ه ركب نم ثيدح عمّدسم
 دقن بابلا للخ نم هيلا رظني نك وهو , دیعولا اذه ىف لخدي هيلا عمتي نف هثيدح عمتسإ نآ ىئجاللا ديربال هنأ
 عم ثدحم نو همد عاتسا هرکب ند مو ن» ىس و : لاق ارده تن اکا هنيع او ول مهنالو هيف ديعولا درو
 مدع یافت ربجا یهو لالا ةئيرق نال ديءولا اذه ىف عمتسلا لخدي الف هعمسإ نأ هرکب نم كانهر !ربج هريغ
 , هجورخ ردقب ةبوقعلا قدتسا ةيدورعلا فصو نم جرخ نم نأ ثيدحلا قو : لاق . عاتسالا غوسیف ةها ركملا
 می نم نيب را یف قرب ملذ] . الطاب الب وأ هيف لوأت نم اذکو هلې رذعبال كلذ ىف لهامجا نأ ىلغ هیبنت هیاو
 ٠ ئم مالا فاما كلذب « ريمشا صاصتخا نا : هرهغ لاق ام فءاطلاا نمو . لاق اذک هءلمي ال نم نيبو كلذ میرح
 نع ةيهتف ةخسل ىف ان مقو ( خا ةببتف لاقو) هلوق . قاةّئشالا ةبج نم امهتيب ةيسانملا تاصخل هياع لد ا: روعشلا
 ىقاسنلا نع هل ومد نإ ايركز نب هللا دبع نب د# نو یهراغا دمع نب ىلد ی راع نم هند قاستلا اور ةناوع ىنأ

 نهو ؛ ثيدحلا عمتسا نهو . ةريعش قرط نيب دقءي نأ فلک هايؤر ف بذک نم ؛ لاق ةرير» ىبأ نع ١ هظفا و
 هافوفوم كلذك دنسا) اذم ةناوع یا نع ماهه نب فاخ قيرط نم جرختسملا ىف می وبأ هلصوو ثيدحلا « رو
 . لوق ىلد ىلاسنلا هنم رصتقا نکا طرف هماهتب ثيدحلا ةدانق رع ماه قررط نم ىناسفلاو دحأ جرخأ دقو
 ىف عفرو « دانید نب یح هما ميلا ديدشتو ءارلا مضب ( ىنامرلا مشاه ىنأ نع ةبعش لاتو ) هلوق ۰ « دوص نم ,
 ىف الوصوء انا عقو دسقو ؛ ةلالثلا ثيداحألا فارطا ىلع رصتقا ًارصاخع لمآلا ىفاذك ( عمتسا نمو , حق نهو ؛ ةدوص دوص نم هلوق ةريره وبأ لاق ) "هلو ۰ طاغ وهو ماده ىبأ نع یمخرسا و ىلمتسملا ةياور
 لغ رصاقاف دن لا اذهب مشاه ىبأ نع ةبعش نع هيبأ نع ىريئماا ذاعم نب هللا دبع یب راع نه ليعامسالا جرختسم
 فاك محم نم , هظفاو كلذک هرکذف ةبمش نع ردنغ رفدج نب دم قيرط نهد « ملت نهد ةريره ىبأ نم هلرق
 0 هاو ؛ نالا هللا دبع نبأ وه ةخيش دلاعو ؛ نیهاش نا وه ( قحسا انثدح ) هلوق . ۾ ةريعش دقمي نأ فلك

 , . لیماسالا هچرخآ دقو « هرصتخآ اذك تلق ( هو# روص نمو ؛  نمو ؛ عمت ن» ) وق ۰ ءاذهلا وه هخيش



feدهبغتلا باتک - ۱  

 عمتسا نعد هفظل و هعفرف 22 ین" نع سابع نا ىلإ دنساا اد هرک ذف هللا دمع نب دلاع نعفیقب نب بهو قب رط نم

 « لعافب سلو ام بذدب ةريم# قمي نأ فاك مع نمر « كذالا هنذآ ىف بص نوهر 4 مد موق ثیدح ىلإ

 قب رط نم و دلاغ نب بیو قإراط نم لیعاعسالا هج رمخأ مث ,لعافب سیل و ام خفن ىح بذع ةررص روص نمو

 ةمرکع نع ) ناسح نا یم ( ماھ هعب 1 ) هو ٠ اعرفيم ديلا اذم ءاذملا كاع ع امعالك و ةثلا باهولا دبع

 تام دادغب ليز" ىموطلا و» ( لسم نب ىلع اح ) هلوق « یاثلا ثيدحلا . فوق و« یر ( هلرق سام نبأ نع

 نأ لبق تامو ندلاب ىراخرلا ةكردأ دقو ديعس نب ثراولا دبع نبا وه دمصلا ديهو « نینس ثالث یراخبلا لبق

 كيعو « هر ند ثراولا دبع نب دمصا د.ع نب ثراولا دم قب رط نم ییءاسالا هجرخآ دق و . یراغبلا لحرب

 ؛ 'فمض یدنع هب د> ىف نيغم نب ىح لاقو ؛ قودص ىنيدملا نبا لاق : هيف فلت داند نب هللا دبع نإ نمرلا

 لوق امأو , ىلع خيش مالك هيف ىراغبلا ةدع : تلف , كورتع سیلو سالا ىراخبا هيف فااغ ىنطترادلا لاتو

 ,دهاش وأ عبات» هيف هلوالإ اعيِم یراخیلا هل جرخأ اف كلذ عمو « ائيعم اثیدح ىنع هلءأو هرسفب ملف نیم نبا

دلا دما ولا یآ نب هيلولا نايثع يأ نم 2 ريح قيرط نه دحأ هچ راز عباتملا ااف
 مار هب دانید نب هللا دبع نع ی

ع یرآ نم یرفلا یرفأآو , هيبأ ريغ ىلا ىعدأ نم ىرفلا ىرفأ » هظفلو هنم
 هدنسو ةثااث ركذو ۾ و ملام هئي

 ىعدي نأ یرفا مظعأ نم نا » ظفلب عقسالا نب ةللاو ثيدح نم شيرق بنات« ىف ىضف هدهاش امأو < حي

 داد رهعم نبا ثبدح ق ىت ةثلاثلا ريغ ةثلاث هدف رک و رز 0 ام هلع یر وأ هيأ ريغ لإ لجرا

 « تابذكلا مظعأ یا ,ليضفت لعفأ يرفأ ( ىرفلا ی رفآ نم نأ ) هلو ٠ كانم كلذ رايب مدقت دقو ءدحأ

 : ىببطلا لاقو « ام« بجعتب ىتلا ةميظدلا ةبذكسلا ةيرفلا : لاطب نيا لاو ةيرف غمج رصقلاو ءافلا ركب یرفلاو

 ٠ ليلأ ليل مه وق وحن ةفلابلا بذكلا ىلا تابذكلا ةبساو : لاق ء امف سيل ام اممفصو هينيع لجرلا ىرأف

 ىف عقوو «نيدلا دارفإو لعافلا فذح هيف اذک رت ملام هنبع ز هلوق . ءارلا رسكو هلوأ مضب ( ىدي نأ ) هلوق

 وهو ةيژرلاب امتع ريخأ هنأ اعيش ايري ل امنا عم هيفيع ىلإ ايؤرلا ةبسن ینهدو قلاب « أيدي ملام » خسنا ضمب

 هلبق ىذلا ثيدحلا حرش ىف بیذاک الا مظءا بزكلا اذه نوک نایب مدقت دقو « بذاك

 اهركذي الو اهب ربخم الف هرکیام یار اذإ بسا - 7

 دل » لوقي لس پآ تم لاق ديم نب وبر دبع نع ةبعش ان دح عیب را نب 26 او 4

 يبلا تەم ىح ینضرم ابو را ىَرأ تنك انأو : ل وقي ةداتق ابا تەم ا ىض رمش ايؤألا ىرأ تنك

 هرکیام ئأر اذإو . "بح نم الإ هب هد الف بام کدحآ یر اذاف « هللا نم ةنسحلا ايؤرلا : لوقي

 « هرضآ نااهنأف ءادحأ اهب ثادح الو ثالث لو « ناطیشلا "مش نمو اه مش نم هقاب ذو متيلف

 باخت نب شا دب۶ نه دژ نع "ید رواردلاو مزاح ی نبا ۳ زج ی مارا شی -- 0

ا نم امف ام اؤرلا کدحا ىأراذإ : لوقب هم هللا لوسر مس هنأ یردلنا ديمس أ نع »
 دمحيلف هلل

 اهرکذپ الو اههرش نم ذوتسيلف « ناطر ن٠ یه اماف هركيام از ريغ ىأر اذاو « امس ثا یلو اهماع ا

 « هرضت نا اپناف « دحأل
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 ق نکل 2 نثر دحلا ىظفل نیز ةجرللا ىف حج اذک ( اهرک الو ام ري الث هركنام ىأر اذإ :بأي ( هلوق

 دبع نع ) هلوق ۰ لوألا : نيثيدوع هيف رک ذو « نايراقتم اهر  ثدح الف , ثيدحلا ظفلو « ريمي الا د ةمجربلا

 ابژ را ىرأ تشک دل ) لوق . فرع نا نجرلا نبع نبا ره ةلص وأو ؛ ی وخآ یرامنالا ره (دیعس ن هبر

 € لمزا ۷ ىنأ ريغ امم ىرعأ اب ژراا یرآ کو ةيلس ىبأ نم یرهرلا ن۶ نايفم ةناور ف لسم لمع ) ىئضردتأ

 لاش ۾ ىنظ ىف اهرهاظ نم فو محا ءارا حافر لمبا نوكسو ةزمذأ مهل وهو ىرعأ ی ىروذلا لا

 ىنهمو « ىلا ضمن وهو دو حرف مطإ هارد هباصأ اذإ نیمحمهب یرها ع هم رسک و هوا مزعإ یرع

 نا ند یرهزلا نع ردعم نع قازرأا درع دلع de عقوو 0 ىلا درب نم فذلتآ ةر مه یازب رهر لمزأ 1

 ملم دنعو « داءأ ال ینآ ريغ و یرهزلا نع نامفس ةياور ىفو « اهتم ىرعأ م لدی « ةدش ام قلا» لاق نكسلو ةلس
 هلوق . « ليج نم ىلع لقا ا ۇرلا یرال كنف نأ و لس نآ نع یرامت الا درعمم نب یگ ةاور نم اضيأ

 ۴ ىلوأ لوالاو 0 مالا ةدايدب 4 ىرآل 00 لمتسملا ةياور ۴ (ابورلا ىرأ ثتزكانأو : لوق ةر ايف ابآ تو ین )

 اهرسفب دق بحال نم ةئسحلا ايؤرلاب ثدح اذأ هنأ هيف ةكملا نأ مد دق :( بح ند الإ ام ثدح الف ) هلو

Yl 4بح  Ljلج وا ,ةفصلأ للا نم عشت دق !دسح امإ واضغب  e)كرتب صأف 3 ادکد و ارح كلذ ند  

 ( ىدررارالاو مزاح نآ نا انثدح ) لوق . رەس نآ توذح ى الا ثيدحلا . كلذ بیس بحال نم فرد
 ةياور ف داز ) هللا دت 3 ديزل عج i ( هلوق ۳ زب رم لمع امم لک مما نا ۳ ۳۹ نه اب ورا باب « 5 مدت

 هيلا راما بالا 5 ثيدملا حرش مدنت دقو € شعلا داحلا نس ةماسأ نبا « لمس ملا

 بصب مل اذإ رباع لول ایؤ زا رب مل نم اپ - ۷
 نب لا دبع نب هلا ديب نع بامش نبا نع ساوب نع هلا ان دح ريكب نب ىح اشو - 5

 ىف قبلا "تبار ىلإ : لفن يک ف لور اىنأ المر نأ ث'د 3 ناك امنع فا ىر سابع نا "نأ » ًةبنع

 نم لصاو "بیس اذإو « لفتسااو رثككتملاف : ابنه نؤةفكتي "سادلا ىرأف « لسملاو نمسلا فطنت ال مال
 مطقاف رخآ لجر هب ذخأ مث ۽ هب المأ رخآ لجر هب ذخأ مث . وامن هب -”تذخأ كارأف «ءاهسلا ىلإ ضرألا
 امأ : لاق . اهربعا : هل لبي ىبلا لاقن ءاهربعأف ینء دل لاو تنأ یاب ا لوسراي : زکب وأ لاقف . لص و مث

 امأو 5 لقتسلاو نارقلا نم مکساا «فطنأ هتوالح نآرق اف نمسلاو لسملا نك فطن یذلا اماو ؛ مالسالا لاخلا و ۳ ۰ 9 ۰

 ودیف ”لجر هب ذخأي مث هلا كیادیف هب هذخأت هيلع تنأ ىذلا تالاف ضرألا ىلإ ءامسلا نم ىلع اولا بیساا
 هلا "لوسرای ىن'رمخأت . هب وليف 4 لوي م 6 4 مطفایف لجر 3 ذخأي مث« هب روكا لغو هب ذی مت هب

 09 6 متن : لاق . +نأطخا ىذلاب ىح



 ريبغتلا باتک - ۱ 1۳۲
 تست كاا

 دواد وبا هجرخآ دماش هل نکلو « یئاقراا ديزي هيف فرض نیدح وهو « رباع لوأل اقراو , هيف اشدح

 اذاف ريعت ملام رئاط لجو ىلع ابژرلا ء فر ليقملا نيزر فأ نم مالا ةحيصو نسح دئسإ هجاد نبا و یذهرتلاو

 حقآ ایژرلا » قازرلا ديد دنع ةبالف یآ لسم قو « تاعقم د ىذمرتا ةباور قو «دواد یآ ظفا « تعق و ت ربع

 دنع و «سنأ ركذب الوصو» م احلا .جرخأو ء امعذإ ىتم رظتني ورف هلجر عقد لجر لدم كلذ لثم « ريميام ىلع

 ناملس نع نسح دنسب ىرادلا دنعو , تاوأ ام ىلع ايؤرلا لاقي ناک , ءاطع نع حیح دتا دوصنم نپ كيو

 لوسد ناف - ةراجتاا ىف ىنمي - فاتخم رجات جوز ام ةنيدلا لعأ نم ةأرما تناك» تلات ةعئاع نع راسي نبا

 امالغ تدلو او ترسکنا ىتيب ةيراس نا مانلا ف تيأرف . الءاح نانو باغ یجور نا : تلاقف زا هلا

 لوسدو تءاجل « ائالث كلذ ترکذف ءارب امالغ ندلنو احلاص هللا ءاش نإ هاج ور عجمي + ريغ : لاقف : روعآ

 ؛ ارجاف امالغ سیدلت و كجوز نتومل كايؤر تقدص نيل : تافف ٠ ماثملاب ىنتربخأف اتلاف « باخ رقم هللا

 ايؤرلا ناف « ريخ ىلع اهوربعاف ابؤرلا سال مثربه اذا . ةدئاع اي هم : لاقف 2 هللا لور هاج « كمت تدمقف

 لوسر ىلا ةأرما تداج» لات حابر ىبأ نب ۰اطد لسرم نم روصخم نب دهس ده و « اح اص !هربعیام ىلع نوک

 عجرف « كجوز كيلم هللا هر « لاقف - ابثاغایجوز ناكو  رسكسنا ىتبب زج نأد تبار ی : تااقف زا ها

 ريخآلا بلا هيف سیلو , ةريخألا ابؤراا ال ربع ىذلا وه ع وأ ركب ابا نأ هيأ نکسل و « ثيدحلا ام اس

 ىف ركب ها لي هّوف نم هذخأو ¡ هريبعت ىف ابيص» زب اعلا ناك اذا أم كلذ صيصخت ىلا یرادخبلا راشأف , عوفراا

 وه هل هنيب یذلا ناكل هل هنيب ول هيف أطغأ ىذلا نأ هنم ذخؤي هناف « اضعب تاطخأ و اضعب تيمأ و بايلأ ثيدح

 رياعلا ناك اذإ « رباط لوال اورا و هلو ينءم : هريغو دبع وبأ لات . لوألا ريبهتلاب ةربع الو حیحصا ريبعتلا

 ىف باوصا ةباصإ ىلع الإ رادملا سيل ذإ  هدمب باصأ نا یبق الو ؛ ریبتا هجو باصاف رمق الاع لوألا

 بصإ مل ناو ؛ هریف لأي نأ یفرذپ الف باصأ اذاف : لثاا نم هبرض امف هللا دارم ىلا كلذب , صوتا « مانلا ريرعت

 نيذد ىبأ ثيدح هدعاسیال لیوأتا اذمو : تلف . لوألا لرجام نيو هدنع ام رخ نأ هیلعو « ىتاثلا لآسياف

 ىف وق هیلع ركميف « ابیص» الام نوكي اهرباع نأب « تره » صیصخت ىعدي نأ الإ « تءقز تربه اذإ ايؤرلا نا و

 اهرهاظ ىلع اهوركم !ريسفت اھرف امير هنأ یرثلا اذه ةكح ىف مدقت دقنءادحأ ام ثدح الو » ةهوركملا ايؤرلا

 ىلع اهصق اذا هلف « یارلاب قلمي كلذ نأب باوجلا نکع و + رسفام ىلع عقتف نطابلا ىف ةب ورحت نوکت نأ لاهتحا عم

 باصأ نه لبوأت عقيو لب لوالا عوقو مدتی الف. بيصز نع هريغ لأسيف ردابپ نأ هورکساا ىلع هل اهرسفف دحأ

 هنأ رع نعو قازرلا ديع هجرخأ اب ملا بدأ نمو . لوالا رسفام ىلع تعقو تاثلا لأي لف ئارا سعق ناف

 . تاق هلاجرو ءانئادحأل رشو انا ريخ : لقيلن هيغأ ىلع ایم ايؤد مدحأ ىأر اذاف : یسوم نأ ىلا بتك

 نوكسو یارلا رسکب ىنبجلا لمز نبا ثيدح نم « لئالدلا » يف قعیلاو ىاربطلا جرخأو . عطقنم هدنس نكداو

 حبصلا ىلض اذا شلي يذلا ناكر لاق هللا دبع « باعيتسالا د ىف رع وبأ هامسو ةاورلا ىف مني مو مال اهدمب ملل

 ريخو ؛ هاقوتت ارمثو هاقان اري : لاق « ها لور اي انأ تلف : لمز نبا لاق ؟ اتش کنم دحأ ىأر له : لاق

 نآ هيكل ةْأ رکذو . ادج فيعض هدندو عيدحلا « كيور ص متا « نيااما بر هق داو انئادعأ لع شو ان



1 
Vet ) ثيدمحلا 

 ليلثاو سما و هموأ دنع أرقي ناو نالا هينج ىلع ءوضو ىلع ماني نأو ةجرألا قداص نولي نأ یئاراا بدأ نه

 بعالث نم كب ناو « مالحالا ءىس نم كب ذ وعآ یا میل : لوقيو نيتذوهلاو صالخالا ةدوسو نيتلاو

 بحأ امیانم ىف یترآ مهللا « ةيسنم نيغ ةظفاح ةعفان ةقداص ةملاص اير كبأسأ ىفإ مولا مانملاو ةظقيلل ىف ناطرشلا
 دنع الو سمشلآ عولط دنع اهریمیال نأ رباعلا بدأ نمو ٠ لهاج الو ودع الو ةا ما ىلع اصیل نآ هبدآ نمو

 هنع ثيللا ةياور نم ىل عقب لو < ليا ديزي نبا وه ( ساو نع ) لوق ٠ لیلا ىف الو لاوزلا دنع الو امورغ

 نرم هوجرخأف ىناقربلاو ةناوع ىبأو ميعن أو لليهامسالاك تاجرختسلا باععا لء رسع دقو . یراخبلا ىف الإ
 هلوق . سا وب نع مېتال ىح نب ديعسو كرابملا نب هقلا دبع ةياور نم اضيأ لیعاعالا هجرخأو ؛ بهو نبا اور

 نأ ( ة 6 هزخآ ة ةماع نب هللا دبع نا نأ كييف نا ] بهو نبا ةياور ىف( ة هع نا هللا كوع نا هللإ هم نه )

 : ةريره نآ و | نابع نبأ نم وه لد ىدوزلا ددر و ؛ ىردهزلا بامسأ ريك ال اذ 5( ثدحم ناك سابع نبأ

 دیر نه یرهرلا نع رمعم نع قازرلا دی نع عفار نب دگ نع مله ؛جرخأف 0 ةي نب نايف ىلع فاتخاو

 نبا نع لوقي انايحأو ةريره ىبأ نع انايحأ لوقي رمعم ناک : قازرلا دبع لاق «ةريره ىلأ وأ سابع نبا نع هللا

 ىحب نب دمع نع هچام نباو دواد وبأ هجرخأو « یربدلا قحء] ةاور « قازرلا دع فدصم » ق تبث !ذكهو سابع

 نب ةماس نه راذبلا هجرخأ اذ.كهو « ثدحي ةر ره وب ناك : لاق سابع نبا نع م هيف لاةف قازرلا دبع نع ىلدذلا

 رع قاذرلا دبع الإ ةريره نأ نع سابع نبا نع هللا دیبع نع لاق ادحأ 0 لةو قازرلا دبع نم بیبش

 نا مدارا نب قحسا نع « لأءلا » ىف ىلهذلا هجرخأو . یہا ةريره ايأ اورکذب « من دجاو ريغ هاورو « رمعم

 دیه نع قحسا لاق » هدنسم ىف دحآ لاق اذکو ةر ره ابآ ركذي لو سابع نبا ىلع رصتقا قازرلا دبع نع هی رهار

 , كلذ دمب هيف كدرال ناكو « هانركذ اک « ىرهزلا نع هيف پا 5 ةعمز هءاج یتح هيف ددرپ رمعم ناک قازرلا

 « كدلاب اذكم « ةررره ابا وأ سارغ نا نأ هللا ذيبع ند ىرهزؤلا قت ريخأ » ىديزلا قيرط نم لسم هجرخأو
 ناك ةو ني نايف نأ يدير رکذر « سأوإ اور لدم 1:2 نإ نامفم نع رگ ىنأ نبا ند م هيرخأو

 قب رط, نم هحيمص ىف ةناوع وبآ هجرخأ نسارع نبا هيف تبثآ هنامز رخآ ىف ناک الف لاق ؛ سابع نبا هيف رکذب ال

 « للاب ایژر باب » ىف فامملا هرک ذ ثيح امعوتسم یردزلا ىله هيف فالتخالا رک ذ یم دقر « اذكد ىدرملا

 «هعبات نمو ساب ةياور حیچرت ىضتفي یداخبلا عينصو ؛ ىديبزلا ةيإور ظوفحا : ىلهذلا لات ٠ قيفوالا هتابو
 نبا نع هئاب مزج منال . ركب آل ختم ینلا لاق سابع نبا لاتو ه لاق برج دوذنلار ناء لا ىف كلذب مزج دقو

 یرهزلا نع ريثك نب نام قيرط نه هلدأ قف ةدايذ سم دنع عقوو « هجا ىلع فأ الجر نأ ) هلوق . سام
 لات « لاقف لجر ءاب « اهربعآ اپهقیلن ابر کنم یأر نم : هباععال لوقي ام ناك لب هللا لوسر نا ه هظفاو

 , هتعبتا اذإ رثالا تصصق نم ؛ ايش اهنه كرتبال ىح اهنايئزج عبفي و اهتصق رک ذیل ءارصقيلف و هلرق ینعم ىطرقلا
 هظفل و افر لسم دنع ةنييع نب نایفس ةياور ىف كلذ هيف عفو ىذلا تقولا ناب عقوو . اه رنفآ ىأ اهربعأ و

 نع وأ یابع نبا نع ناک ءاوس ةباحصلا ليسا ص نم وهف اذه ىلعو هدحآ نم هفرصنم م ىنلا ىلا لجو هاچ »

 ناكف سارع نا امأ ؛ ةن, دملاب نامزلا كلذ ىف ن 0 ام الك نال ةر ره ىبأ نع سابع نا ةياور نم وأ ةربره ىبأ

 امأو « ةثلاثلا ةئسلا ف لاوش ىف تناك دحآ و حيحصلا ىلع نين ثالثب ةرجملا لبق هدوم ناف هک« هب وبأ عم اديذص

 یراپلا عف ه ۱۲ ج هو م



{iديبعتلا باتك - ۱  

 بهو نبأ ةياور قو « كالا اذك ( تيأر ینا ) هلوق . عبس ةن- لئاوأ ىف رييخنمز ةئيدملا مدق امف ةريره وبأ

 ةمجمملا ءاظلا مضب ( ةلظ ) هلو ۰ ذئنيد اهارم هن أك ىح هينيع نيب ةلثم تناكايؤرلا هنفح ةوقل هنأك « یرآ یاد

 لظب ءىش لوأ ةلظا : سراف نبا لاتو . ىباطخلا هلاق ةلظ ىمي اهوحنو ةفيق نم لظأام لكو لظ اهل ةباحرس ىأ

 ءامسلا نيب « هجام نبا دنع ةنبيغ نب نامفس ةياور ىفاذكو ةئارغ ىنأو یرادلا دزع هتياور ق رشک نب نایلس داز ۱

 ةمومضم ءاطو فاقب رطقت هانعمو اپض زوج و ةرو كم ءاطو نونپ (لسعلاو نمسلا فطنت) های ۰« ضدالاو

 ساناا یراف ) هلوق . حبصا ىلإ ترطءأ فوطن ةلبا : سراف نبا لاقو . لاس اذإ ءالا فطن لاقي اهرسك دوو

 «ذخأيل هفک طب ففركت : ليلخلا لاق « مهيديأب » بهو نبا ةاور ىف « ميفك أب نوذخأي ىأ ( امم نوفنکتی

 : ىطرقلا لاق « ةيقسالا ىف نوذخأي ىأ فاقو ةانثمو ةلمرمب « نوقتسب » رمعم قيرط نم ىذمدتاا ةياود ىف عقوو
 : تلق .« لقتسلاو رتکتسلاف :كلذ دعب هلرقب قیلآ وهو مهتيافكن وذخأي « نوففکت, » ىنغم نوکی نأ لمتحي

 ىأ ( لقتسملاو رنکتسلاف ) هلوق ٠ أيس ال هب جتحا ايف ةجح الو « هففك نم ینک خا زوج فيك ىردأ امو

 نیح نب نايف ةاور قو . امف مالو فلأ ريغب ريثك نإ ناملس باور ىف مقوو « اليلق نخالاو اريك ذخألا

 ىلا ضرألا نم لصاو ) هلو . لبد ىأ ( بمس اذاو ) هلو ۰ « كلذ نيب و لقتسم و رثکشسم نيب نفد دمحأ دنع

 ايم ام تیارو و ريثك نب ناماس یا ور یو ضرألا ىلإ ءامماا نم الصاو ابی ىرأو بهو نبا ةياور ىف ( ءاهملا

 نايلس ةباور یف (تواعف هب تذغا كاراف) هلوق . اسلا نم لد ایبس نأکو » نيسح نب نايفس ةياور قو ءالصاو

 نم » هتباود ف بهو نباداز هذغآ مث » میدم و ؛ رثكالل اذنك ( هب ذخأ مث ) هل .  هقا كالعأف » ريك نبا

 هالعأف د ریثدک ی ناملس داز.( هب العف ) هلوق ۰ نيعضوملا ف «كدعإ نم » نيسح نباو ةئييع نبا ةياور قو « دعب

 ان بهو نبا داز ( عطقاف رخآ لجر + فغا مث ) هلوق ۰ نيهضوما ىف ني م> نب ناهس ةياور ىف اذكمو « هللا

 نبا ةياور ىف ( لعو مث لوق . ءهب حاف + خاف مدمر نم لجر ءاج مث نیم> نب نامغع اور قو « هب و

 « 4 لصو مث » نیس> نب نايف ةباور قو , لمتف هل لصو مث هب علعقف ه ناماس ةاود فو « هل لصوف و بهو

 نذثا » ناماس ةياور ىفو « نونآ يدش: ( ىنددتل اد ) هلوق < یا و » رم اور ىف داز ( تنأ ىبأب ) هلوق

 « رم »م ةياود ىف هوحتو « نوالاو ماللاب دیک ات ةدايزب امنربعالن و بهو نبا ةياور ىف ( اه ربعأف ) لوق.«

 ةياور ىفو ءديدشتااب < اهربد « جام نأ دزد نايفس ةياور ىف ( اهريعأ) لوق . ىديبزلا ةياور ف هلدو

 ةلافاا امأو ) لوق ٠٠ عَ قا لو ر دعب ايؤرأل سانلا ربعأ نه ناكو » ناماس داز « هل نذأف » نيسح نب نايفس

 اذكو ثیللا ةياورك نايفس ةياودو مالسالا ةلظفد ىديبزلاو را اذکو بهو نا اور ىف ( مالدالاف

 ةن والس و بهو زبا اور ىف ( فوات هنوال = نآرثل ( و . امدیچرت رباف_ ىتا یهو ریاک نب ناما

 نآرقلف نوساو لسعلا امأو , لاقن هتياور ف ریٹ ک نب نامل هنیبو « رو نايف ةياور ىف اذدکو « هنیلو

 اذه لبق هتیاور ىف بهو نبا داز ( لفت ماو نآرقلا نم رک ساق ) وق ٠ ءنءسأ نيا و لا ةوالح ىف

 نب ناملس ةياور ىفو « البافو اريك نآرقلا نم ذ-خالاف » نايف ةياور قو « كلذ نه سانا فذکتیام امأو و

 هيلع تنأ اف بيسلاامأو » نی مح نب ترایفس ةياود ق ( ما بيدا امأو ) هلوق ۰ « نآرفا 2 مرف» دیئک

 نایف- دار « كدعب نم » بهو نباو نيسح نب نایفس داز ( لجد هب ذخأي مث ) هلق . « هللا كيلعيف ولعت



{a ۱ ۷۰) ثيدحلا 

 ذخأي لسجر اکدعب نم نوكي مث و نيسح نب نایفس ةيارر ىف ( هب ذاب مث ) هلو ٠ ۰« كجاوتم ىلع « نيسح نبا
 داز ( هب ولعیف هل لصوي مث هب عطقيف ) هلوق . ءرخآ , بهر نباداز (لجر هب خاب مث ) هلوق ۰ ءاكذخأم

 ةيادد ىف ( تاامخا مأ تيصأ ینآ یاب هللا لوسر اي نريخأف ) هلوق ۰ « هللا هيلعيف » نيسح یب نايفس

 نب ناماس ةياور ىف ( اضم, تأطخأو اضءب تبعآ ) هلوق ۰ تأطغأ وأ هثا لوسرای تبصأ له م نايفس

 مث « هلا لوسرای » بهو نبا داز ( هقاوف لاق ) هلو . « تأطغأو تبصأ » نيسح نب نایف-و ريثك
 نبا دنع ةئييع نب نايفس ةياور قو ءتأطخأ ىذلا ام, بهو نا ةياور ىف ( تأطخأ ىذلاب ىنثدحتل ) اقفتا

 رهعم ةياور قو تأطغخأ ىذلا نم تص ىذلاب یرخال هتا لوس اب كءاع تقدقأ رکدب وبآ لاقا « هجام

 لب ىنلا لاقت » هجام نبا ةياور ىف ( مةن ال لاق ) هلوق ٠ قابا ركذي مو « تأطخأ ىذلا ام» لاق نكسا هلثم

 امو تبصأ ینلا امد ريدك نب ناملس ةياور قو « ركب ابأ اب » هلوق نود نکل رمعل هلثمو » ركب ايأ اب مسقنال

 :باهملا لاقو « كربخآ ال ىناذ كنيم درکتال ىأ « مسقتال د لوق : ىدوادلا لاق « هربخم نأ ىلاف « تأطخأ یذلا

 مالسالا كلذكو « لیئارس] ىنب ىلع تناك كلذکو ةئجلا لهأ ىلع هللا مما نم ةمعن ةلظلا نأ ركب ىبأ ريبعت هيجوت

 نآرقلا نا ىلاعت لاتو سانلل ءافش هلمج هللا ناف لسعلا امأو « ةرخالاو انا ىف نمزلا هب معني و ىذالا قب

 « قاذملا ىف لسعلا ةوالحك عامسالا ىلع ولح وهو ( نينمولا ةحرو ءافش إل هنا لاقو ( رودصلا ىف ان ءافد )

 لسعلا تفطن امل كلذب ةلظلا بع ن وکی دقو : ضایع ىضذاقلا لق «ءافش نمسلا ىف نأ ١ ثيدحلا ىف ءاج كلذکر

 « قاثیلاو دوعلاو لبحلا ةذالا ىف ببسلاو , ةميرشلاو مال-الا نع ناك اإ كلذو « نآرقلاب انهرع نيذللا نمسلاو

 یا لماا مه حامقنا ىذلا ره نادر ةثالثأ ءافاخلا مث دحاو دمب ادحاو هلي ىذلا دم هب | وذوخأ نذلاو

 لب : تلق ۰ هل » رک ذی لو لصو مث ثيدحلا ىف نال ۰4 لصو مثد هلوف ىف الا عضوهو : بأمل لاق . اصخام

 نءدذ ىبأ ةياور ىف ةتب أ ىف ة4 رکو لیصالا دنع ثوألا ةياور نم تطقس ناو « هل  هلوق یهو ةظفألا هذه

 قو « هريغو ملهم دنع سنوي نع ماك هریغو بهو نا ةياور ىف ةباث یهو. ىلا ةياور ىفاذكو ةثالثلا هخوم۵

 دنع نيسح نب نایفس ةياور ىفو ؛ هجام ناو ىئاسذلا دنع ةئييع نب نایغس ةياود قو « ىذءربلا دنع رمعم ةياور

 هتیاور ىف ریثک نب ناماس دازو « ىرهزلا نع مباک ةناوع باو ىرادلا دنع ريثك نب ناماس ةياور قو « دحأ

 ركذي الو ابژرلا تففو ثيح فقي نأ ركب یال یفرنپ ناك: لاق همهونام ىلع بلهملا یب مث « لصتاف هل لصوف د

 نأ تفرد دقو . ىجا هريغل ةفالخلا تاصو ىأ هريذا لصو مث لبحلا هب عطقنا نامثع نأ ىنمملا ناف هل لوصرملا

 كلت نم هل عقوام بإب هيرحاصإ یتاحللا نع عطتني داك نامثم نأ اذه ىلع ىنملاق : بلا سفن ىف ةتباث « هل , ةظفل

 هل لضو لبملا نأب هنع ريمف مهب لصتاف ةدامشلا هل تعقو مث . لبحلا عاطق اب اهنع ىبعف اهورکنآ ىتلا اياضفلا

 لات هناف ضایع یضافلا نم بج لاو . بارما همهوتام روک لا ںیہعتلا ف اطا نييبت ىف متي لف ء م قحتلاف لصتاف

 لدوب 0 كلذاو 5 4و م سیلو لصوب هنأ الإ اب ورلا ىف سیا و « هل لصویف » هلرف ىف هؤامخ ليق « لاک الا » ىف

 «4» یهو ةظفللا هذه نوک عم مالك 1 اذه بقمن نع هتوکرم بجدتا عضوهو « ىلعل ةفالما تلصو امنو نامل

 لقو « هرسفت ل اضعإ ینکرت ىأ كرثلا ینعع انه أطخلا لیقو : لاق مث « هيلع مکتب یالا مس حص ىف هر

 قحآ مت ينا ناك ءايؤد عي ىنلا ید صق ال ل+رلا نأ ء اهب تأطخأو » هلوق ىت بب ل! ليق : ليعامسالا



 ريبعتلا باتك 9 1۳۹

 نا «ليق د هلوقب دارلاو « ینعلا اذهل ءاضعب تأطخأ » لاقن أطخ كلذ ناك اهريبعت باطاملف , هریغ نم اهريبعتب

 هبقعتو « كلذ ىلع ةعاج هقفاوو « هب هرمآپ نأ لبق » اهریسفتب هتردابم ىف أطخأ ام : لاقن كلذل لئاقلا هناف ةيتق

 نذأي ل هنأ ةبيتق نا دارم : تاق « اهربعآ لاتو كلذ ىف هل نزأ دق 2 هل ال , فسا اذه : لاقف هريغل امت ىوونلا

 « اهريرعت لوت نأ لاؤلل كقرداپم ىف تأاعخا لاقف 4 نذأن اهريبعت ىف هل نذأي نأ لأسف وه رداب لب ءادتبا 4

 هلوق باوج نم عمسال ردابآیام فالخ هن ال رظن كلذ ىلع أطخلا نالطإ ىف نکا ؛ كريت ىف یاطخادارا هنأ ال

 نمو نيتلا نبا لاق مث نمو « ریبعتلا سمنلا هن ركل ال هريبعت ىف أطخلاو ةباصالا دارأ هنأ رهاظلا ناف « تبصآ له و

 ىراخبلا بیربت هديؤيو تاق كليوأت ضءب ىف تأطخأ ىأ ءايؤرلا ليوأت ىف أطخلا نأ ثيدحلا رهاظب هبش الا هدعب

 لیصالا 5 أو ديز ىبأ نب دمي ىبأ نع نيالا نيا لةو « بصي : اذإ راع لوأل ابؤرلا ر ۸ نمد لاق ثيح

 لاو . كو ىلا عرض اذ هرييعث فو« اهزبمي نأ هلاؤس ف أطغأ : مظفل و لیعاحالا هلةنام وحت ىدرادلاو

 امآو . هيلع هرقب مل ديرعتلا ىف اطا ناک ولو , زا ينلا ةرضحي اجنرمیا مهنا هن وكنا أطخلا ناك اإ : ةريبه نا

 اهرعب نإ دارأ ركب ابأ نأ ربظي ىنإاو : لاق . هتلع هب تاطغأ اف تركحفت اذإ كنا هانعف « منال د ةرق

 لیقو نيتآ نبا لاق ٠ مب هللا لوسر ريرقتل هسفن لع كلذب ركب وبأ فرمیف هلوقي ام ی ها لوسر عمسيف

 نآرقلاب امهرسمي نأ یغینب ناكو و نجاو ءىثب امهرسفف نمسلاو لسماا نيئيش ابژرلا ف رركهذملا نوكل اما

 : لاقف . برملا نيا هب مزجو « دييعنلاب معلا لهآ نع بيطخلا هاکحو : تاق. ی واحامأا نع كلذ زکذ ؛ ةئسلاو

 نرکی نأ لمتیو : لاق . ةنسلاو نآرقلا ناينعد انهو ادحا و ینعم لسملاو نمسلا لعج هناف ركب وبأ مهو انه اولا

 هجرخآ اع یواح.ا بسنام ىزوجلا نا ديأو « ظفحلاو موفلا انوكسي نأ لمت و « لمعلاو ملا لسعلاو نمسا

 ال رو یرخالا قو انس یعیصا یدع] یف نأك مانل یر ايف تار » لات صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع دحأ

 : تاق . « امهؤرقب ناكسف ناقرفلاو ةاررثلا نيبات.ك-لا أرق: : لامز ی ینلل كلذ تركذ تحيصأ الف « امبقملأف

 صوم منقل داربإ نال ركب ىفأ مد و 15 ىلا رب ۸۱:] ليق : یرولا لق « ءىثب نمسلاو ءىثب لسعلا رسفف

leببس م هلعام كلذ ق ةدسفلا لعاو , رازإ الف كلذ دچ رب ناف ةرهاظ ةةشم الو ةدسفم كانه نكي ملاذإ  

 نأ لمتحو , ابءويش فرش اهركذ هرفف هيلع ةبترلا نتفلاو بورحلا كلتو هلن وهو نایدب بيسلا عاطقنا

 كرت ق هؤطخ نرکی نأ لمتحم و « ةترداجا سانلا نيب هخ وب نأ هنم مزال ببسلا هل ركذ ول هنأ كلذ ببس نركي

 دقو ؛ میتفالخ ىلع اصن ناكسا مهنيع ول ذإ كلذب سمؤي مو مهنيمي نأ مرلل همسق ربأ ولف ء نیروک ذا لاجرلا نييعت

 بيغ لد وه ليقو . ةدسف» كلذ ىف عقب نأ ةيشخ ممنوع كرتف هجولا اذه ىلع نرکن ةئالخلا نأ هللا ةئيشم تقبس

 نظاو « افلا هجم ايؤرلا ريرعت نأ یبصا و تأطخآ هلوقب دارا ليقو ؛ هريغ نع هیفخ و هب ستخم نأ زا

 ىلع 4 بيدانااك عنلا ناكسف دافتسیام هعنم ذاج دافي ىتح ريصإ مو دادمتسالا دارآ امل ليقو « بيصيو ءیلمخم

 هقالطاب ايضار تسا و هلئاق نع هيكحأ امن اهريغو بيدأتلاو موتلاو أطلا ظفل نم مدقتام حیجو : تلق . كلذ

 هعالخغ ىلع لدي تّیذو هب عطقناف بيسلاب ذخآ هنأ یار مانلا ى هنآل نايثع علخ ىف أطخلا ليقو ۰ قيدصلا قح ىف

 هسفن علخي ملو آرہق لنق دق رانعو , هل لصوي مث عطقنیف لجر هب ذخأي هنأب ركب یا ريسفتو . هسفنب

 نم اسال سوفنلا یف لخدي ال مسقلا راربإ كرت نوكي نأ لمتع لیتو « هريغ ةءالو ىلع هلصو لمع نأ باوصلات



۳۷ ۱ ۱ ۱ ١ Vet كرذحلا 

 ىضاقلا هركنأو « لق هانعم ليقف «ماطقتد هلو ریست ف فلتخا دقو , لصو ناك ناو ببسلا هدب ف عطا یذلا

 ولعلا بیس! نكي مل رع لتق ن ركل ء رع ةكراشا كلذمك ناكول ذ] لتف مطق ىنعم سيل :لاةف . ىبرعلا نب ركب وبأ
 م » هلوقو : لاق امطق هلق لعج كلذلف ةيالولا یهو ام الع ىنلا ةا نم ناك نامثع لنقو ةضوصخم ةوادع ةبحي لب

 ىف عقوو كلذ ىف شیلا مدقت دقو لاق اذك « اولع هيف ري مل نكسلو الوضو« لبحلا ناكف ىلع ةيالوب نمي « لصو
 « نایب و یروشلا لهأب هل لصو لتق امل هنأل « رع وه هل لصوو هب عطقنا ىذلاو : هصنام « ىشكررلا حيقنت د
 ضعإ نم راصتخا وهو « طقف نانثآ قلي ىنلا دعب لاجرلا نم را ق روكذملا نأ ىلع ىنيم وهو : لاق اذك

 تاعا, i ی رعلا نا لاق . . ىلع عأ هتاو هركذ مدقت نم حرش كلذ ىلعو « الا روما دنعف الژو . ةاورلا

 هناکسل لب ىنلا هلتحاو ناذثتسا ريغ نم ريبعتلا ىلع هدوسن : اما ةجو : ليقف اطخلا نييعت ىف فاتخا « اضعب
 ناینعم امهو ادحاو ینعم لعلاو نمسلا هل ليقو « هيلع همسقا أطخأ ليقو : لاق . هيف ثحبلا مدقت : تلق « هنم
 سيل هن ال كلذ لاق امل نيدلا ىف وأ راسيلا ىف ميدقنلا ىف ۳۹ ناک ولو اضهب تيضأو اضهب تأاطخا لات هناب هوديأو
 اذه لب : یرعلا نبا لاقو « اب قرلا هريبعتا « تأطخأو تبصا » هلرف ىف ةراشالا : ىزوجلا نبا لاقو . ایژرلا نم
 هنأ ىبأ یتربضاو : ىبرعلا نا لاق مث . ضعبلا ف تيصأو یرجام شبب ىف تأطخأ ةب ديري نأ حمصي هال مزابال
 اصلا هجو : ليقو ٠ ةئسلاو نآرقا لسملاو نمسلاو ةلطلا وه لوسرلا نأ ريبمتلا ىن باوصا نأ اطا هجو لیق
 تاصتاف ةفالخلاب تداص مث ةومنلاب تناك ةيالولا نأ قلا اغن]و قلا هب عطقتي مل ناثعو قا ببسلا لعج هنأ

 صعإ تا أبو : ل ٠ هباحصأب قالو ها هالعأن هت ءار یک 2 هب نظ ناک ا ناب تعطقنا 9 * رمه) و کب نیل

 نيب ركب نأ مدقت ناک نللو » هفرعي ىذلا نم : لاقف ر 3 وأ هيف ًاطغأ ینلا هجولا نيمعت نع نيف راعا خورشلا

 مزحلاو نبدا هيضتقي ىذلاف « مظدأو 0 هئطخ نیل ركب یآ یدب نيب مدل اف ۳۹ ناما 2 ىلا ىدي

 ههبهت نم مزلب ناك هنآل هنيه مل يوي ىنلا نوک عم كلذ ني." ىلع اوددقأ اع] : یامرکداا لاقو . كاذ نع فكلا

 ىو . لاذ _.رم ءىش ف مزج الو لاتعالا قبرطإ وه اء] هورکذام عيمج نأ ر مم ؛ هدعإ فارق كاذ ذإ ةدسفم

 ىبهملا : یثامرکلا هللا دبع نب مهاربا لاق نكمل , هریرقت مدقت اي رباع لدال نیل اب ژرلا نأ دئاوفلا نم ثيدحلا
 « باتکساا ما نم هتخسآ تاک ام ريغي نآ قول عيطتسإ فکو « هريغ الو رباع ةرارع ارج و نع ابژراا یر ال

 اذهو : تاق . هردو هتنامآ ىف كيال نم هيلا قيس ال ضرعتي ال نأ لبو أ 1 لع ق بردتي مل نمل بحتسي هنأ ريغ

 اهريميام قفو ىلع خات انآ عناملا امو «فراملا اهريديام قفو ىلع باكا ما نم خسنت ینارلا نأ میلست ىلع ىنبم
 ركب ابآ نال « هملع را ال ما لاق نم نآ هيفو ء ةدسفم هيأ ناک اذإ مقا رارإ بحتسيال نأ ۰ ۳ لرا

 هللاوف » لاق نأ لسم حيحص 3 عيمج ىف ىذلا نأب ىووالا هدرو « ضايع هلات اذك ٠ تمسقآ » هلوق ىلع دز مل
 نالا. روذنلاو نا باتک ىف كلذ ىف ثحبلا ۽ عدمت دقو : تاق . نیک حرص المو « ىنثدحتل هللا لوسر اب |

 ال ام لأس هن وكل ركب ىبأ مسق ربي مل مث نمر ؛ ا عالطالا زوم ا صاخ مسقلا رارباب ىمآلا نا هيف : نيت
 : ارم كاذب هلعأ نرك ناو ارارچ هلأ اه كلذ هعنم نوکی نأ لمتحیف : تلف . دحآ لكا هيلع عالطالا زوج
 ىلع غالطالا نم هياد لمتش امل اهتليضفو « هنع لاؤسلا زافغز كرخر اهرم ىلعو !,ژرلا مع م امت ىلع ثحلا هيفو
 يلع ةلالد ین بارجو ارخآو .الوأ ركب , أ نم لاؤسلا فو : ریه نبا لاق تانتاک ا یارمار بينا نشو
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 ءىطخع دق راعلا نأ هيفو بيبح نيمأ حصان ملاع الإ ايؤرلا ريعيال هنأ هيفو . هيلع هلالدإو هعم ركب ىبأ طاسبنا

 لاق . ركذلا ىلع نامتكلا ناحجر دنع اهبضعب وأ ايؤرلا ريبمت نع تكسي نأ ريبعتلاب لامل نأو , ببصي دقو

 لد نوكيو ربصلا دعما هربخ نأ سأب الف الثم دحاوب ةصوصم تناك ول اما « مومع كلذ ىف ناك اذا هلعو :بلپاا

 لب اما مالكو ءبجعلا نمأو هنین تصاخ اذا ملا نم نسحيام ملا رابظإ زاوج هيفو .ةثداملا لوزن نم ةرهأ
 « مكحلاو ءاتفالا ىف هلثم زاوج هنم ذخؤيو , هماقم ماق ام وأ امي رص كاذ ىف 4 نذأ اذا هنم لعا وه نم ةرض#

 کلا هديفي نأ هدلعم ىلع منقي نأ دین نآ و

 حبصلا الص دعب ايؤرلا ریبن تساي - ۸
 ءاجر وبأ ان دح فوه انك دح مهار نب ليما | نكد ح مشاه ربآ مثه نب "لوم اتش - ۷

 ”زحأ یار له :مباحصأل لوقب نأ "رثکی اینم لب ا لوس ر ناك : لاق هنع های ضد بدقج نب ةر ان دح »

 او نایت ةليالا ىناثأ هنإ : قاد "تاذ اذل لاق هناو ٠ صقی نأ هللا ءاشام هيلع صقيف لاق ؟ ایر نم کنم
 4سوا من ”رخآ اذاو «مجعم لجر ىلع انينأ نو « اممعم تفلطنا ىإو , قيطنا , ىل الاق اءهنإو ىناثعتبا

 مجرب الف هاذ خف رجلا منی« ءانه اه رجلا هه دترف ا مای ومآ را ةرخصلاب ىوه وه اذو « ةرخصب

 « هللا ناحبس : ال تلق لاق . ىلوألا 2رال هب لف ام لغ هب لمفيف هيلع دوم: ۳ «ناک هّسأر حص یح هيأإ

 نم بواکب ياع مق رخ اذا و « اف قاسم لجر ىلع انيئاف ایقلطاف «قلطنا انا : یل الاق لاق ؟ ناذهام

 ر امبرو لاق افق ىلا هتیتو « هافق ىلإ هرخنمو « ءافق ىلإ هق د مش رشبف همجو ىقش دحأ یاب وه اذإو « ديدح

 2 لاق . وشوف ءاجر وبأ لاق
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 هللا ناحبس : تلق لاق . ىلوألا ةراا لماام لثم لمقیف هياع دومی مث «ناکاک بناجا كلذ "حص: ینح بناجلا

 كالذ نم غارفُي اف « لوألا بناجلاب لذ ام لثم هب لعفیف رخالا بناجلا ىلا لوحتي

 عَ هيف اذاف : لوقي ناك هنأ بسحأو لاق ۰ رونتلا لثم ىلع اني انقاطناف « یاطنا قلطنا : ىل الاق لاق ؟ ناذهام

 بهلا كلذ مانآ اذافء متم لفسأ نم بَ مهينأي مه اذإوء ةاره هاسن و لاجر هيف اذا هيف انمئاطاف لاق. ”تاوصأو

 لوقب ناك هنأ تبیح رهن ىلع اد ناف لاق. یتاطنا قاطنا : یل الاق لاق ؟ ءالؤهام : امل تلق لاق وَ

 اذإو ۽ ةريثك ةراجح ءنع عج دق لجد ربنلا طش ىلع اذإو « حبس اس لجرربهلا ىف اذإو « مدلا لثم رجآ
 مرتب قاطنیف رجح ”ةمقايف هاف هل رفيف ةراصحلا هدنم مج دق ىذلا كلذ تأ مث « حسی بسر ماسلا كلذ

 لاق . قاطنا قاطنا : ىل الت لاق ؟ ٍناذهام : ايل تاق لاق . ًارجح همقلاف هاف هل رف هيلا عج املك «هيلإ مجرب

 . ٠ اطوع یعسیو امت ران هدنع اذإو « غار الجر ءار تنأ ام ورك أك ارملا هررک لجر ىلع انيتأف اناا
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 .«میب زا نول لک نم امف ةمدئم ةضور ىلع اف انلطناف . اطا « ٌقلطنا ۽ ىل الاق لاق ؟ اذهام : ال تلف لاق
 رثك أ نم لجرلا لوح اذإو ؛ءامدلا ىف الوط هّسأر یر "داکآ ال لیرط لجر ةضورا ىروظ نیب اذإو
 ىلإ انيهتناف انتاطناف . قاطنا « قالطنا ۽ ىل الاق لاق ؟ ءالؤؤام « اذهام : امل تلق لاق . طق میاد ناد

 ایپذاف امف انيق راف لاق امف تق راف « ترا : ىلالاق لاق .نسحآ الو اہم مم طف ةضو ررأ ل ةميظع ةضور

 “تش لاجر ای اناقلتف اهانلخ دف « انا حتفف انحف ةديداا پاپ انا « ةضف نبلو بهذ نیل ةينبم ةنيدم ىلإ

 اذإو لاق « رهنلا كلذ ىف اوقف اوبهذا : هل الاق لاق « مار تا ام حبقأك رطّشو هار تنا ام نسحأك مع نم

 هوسلا كلذ بهذ دق اذبلإ اومجر مث 4 هيف اومقوف اوین شايب نم ضلا هام نأک ی رج ضرتس رهن
 اد یرتهب اسف لاق ۰ كازم َكاذهو ندع 18 وذه ۽ ىل الق لاق . ةروص نسا یف اوراصف مع

 ىنارذ « اك وف هللا كراب : اهل تاق لاق « كازنم كانه ىل ۱8 : لاق , ءاضيبلا ةباب را هم رمق اذاف

 ؟ تیر ىذلا اذه اف ۽ ارجع قليلا ذن تيأر دق ىناف : ایم تلق لاق . هلخاد تنأو «الف نآلا امأ ء الاق « هعدان

 نآرفلاب ”هذخأي لجرا هناف رجحلاب هسأر اشي هيلع تینا يذلا لوألا لجرا امآ : كربختس انإ امأ : ىل الاق لاق

 هافق ىلا هرّدنمو هافق ىلإ هةدش رشرشب هيلع ”تينأ ىذلا "لجرا امأو . ةب وتکسلا ةالمصلا نع مانی هضفریف

 ىف نيذلا ةارملا هاسنلاو لاجرا امأو . قافآلا غابت ةبذکا برنکسیفهتیپ نم ودنب لج رلا هناف هافق ىلإ هنيعو
 هنإف رجحلا مقلیو رهنلا ىف حبسي هيلع تيتأ ىذلا "لجرا امأو . ىناوزلاو ةانزلا مهف روذتلا مان لم

 امأو . نهج "نزاخ "كلام هناف اشوح 'ىعسيو اب رانلا دنع ىذلا ةارلا هی رکلا ”لجرلا امأو . زا لك

 ٠ ةرطنلا ىلع تام دولوم لكف "هو نيذلا ”نادلولا امأو ٠ هر ميهاربإ هناف ةضورلا ىف ىذلا لبولعلا ”لجرلا

 ”موقلا امأو . نیکرشلا دالوأو : لَ هللا لوسر لاقف ؟ نیکرشلا دالواو هللا لور اي : نیملسلا"ضمب لاقف لاق
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 « منع لا زواج ايس رخآو (لاص العا وطاح موق ماف اق رطشو انسح مهنم "طش اون اک ن ذاا 7 مر

 دیعس نع رمغ» نع قازرلا دبع هجرخأ ام فءض ىلإ ةراشإ هيف ( حبصأا ةالص دعب ابژرلا ريبعت باب ) هلوق
 ةراشإ هيفو . سما حاط ىتح اهب ریخت الو ةأ سما ىلع كابور صصقتال : لاق م الع ضعب نع نءرلا دبع نبا
 نمو ةعبارلا ىلا سمشلا عولط دعإ نم ايؤرلا ريب نوكسي نأ بحتسلا نا ريبعتلا لهأ نم لاق نم ىلع درلا ىلا
 ةهاركب محلوق فلاخ الو , سمشلا عولط لبق اهريبغت بابحتسا ىلع لاد ثيدحلا ناف ؛ برغملا لبق ىلا رصعلا
 ظفحل تاقوألا نم هريغ نم ىلوأ حبصلا ةالص دنع ايؤرلا ريت : پابلا لاق . ةالصلا ةهارك تاق وأ ىف اهريبعت
 هشامع قلعت من ةركفل ب د هر ر املا نهذ رزذهدلو 3 ۳ اسا هل ضرء ٥ لوفر ۳ ye برؤل 4 او اص
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 ابورلا ىف ناكاع رف « كاذل بمانیو مثل نم رذص و ريا رشيتسيا ءاب ور بیس هل ضرعب ام یارلا فرمیل و

 يۇرا ريرعتل دئاوف ةد هذرف : لاق  ابفرتم هل نوکنرف مآل اراذنا تناك ارو : امنع فكيف ةيصعم نع ريذمت

 زومیم دمحم نزو- ( لءو») لق ۰« ىنادح د رذ یآ ريغ ةياود ىف ( اندح ) هل . ًامخلم ینا داهلا لوأ

 ءرذ یآ ريغ دید وه اد و ماقد وبأ پاوما : لاتو هخماشم ضءب نع رذ یال اذك( ماه وأ ماشم ت1 )

 نع ىراخبأأ هلع ج رغ مو « هتلبا ىلع ثيدحلا اذه يف ةضيش لرعاعا رہ م ناکو < ه.بأ مما هتړاک تقفاو نم ودو

 های الا ثيداسأ ىو ةا لبق ةالصلا ىف جرخأو . امات انه ثيدحلا اذه هند ىراخبلا جرخأ دقو « ليعامسا ريغ

 رو رج نع لوعامسا ن یہود نع زئانجلا باک رخاوأ یف امأت اضرأ هچرخا و ءارطا دملا اذ هنع ريمغثلا قو

 ءایبت الا ثيداحأ قو دارا یو قاحلا هدب یو عوي قا دج لآ قو ةالصا ق جرخأو و ءاجر نأ نع مزاح نبا

 هجرغأو ؛ مزاح نب ريرج قب رط ن« هلوأ نم ةعطق لسم جرخأو « افارطآ روکذلا دئسلاب هنم هنع بدآلا قو

 هلوق . هما فود نم هند ردسغ رفعج نب د# نع انا هچرخآو « هماهب مرچ نع نوراه نب دياب نع دجا

 ىدراطمأا رد ءاجر واو «ییارهالا ود فوع هخرشو < ةيلد نا هل لاقي یذلا وه ( ميهاريا نب ليعامسا انثدح )

 رذ فال اذك ( هئاععل لرقي نأ كتو ام ین لب ها لوسر ناك) هلق . نوي رصب هلک دنسااو « نارعع هاو

 نب د ةياور ىف اذکو ینسدلا ةیا ور قو « نيفابلا دنع عقو اذکو « ىنعي طاقساب هريغ نع هلو « ینریمشکا نع

 ریش کی ۱6 هل وق ىبطلا لات « رتدکی ام د یم !منأ كلام نبا لقن ام یحولا ءدب ىف مذ: دقو « هب األ لوقب امد رفهچ

 لوقلا وه کنه دعا ىأر لهو رثكي لعاف لوقب ناو لوقپ لعافام لا عچارلا دهمضلاو هتلص رکیو ةلوص وم امو ناك

 هدر و « هبناب ايظعقو ايخفت نم عض وءام عضوف , لرقلا اذه مهنم رنک نيذلا رفنلا نم انئاك زر هلا لوسر ىأ

 ن٤ الإ ددصیال لوقلا اذه نم راثک الا نال ؛ منم كلذ ىف كراشم هل ناکو « ابو رلا ریبعت ديجي و هللا لوسر ناک

 مالسا هيلع فويل نجلا یحاص لوق هشو وصللاب ءالعلا نم درز ناك كلوةك تر اصاب نثوو هيف برات

 ثيح نم اذه مهنم هايأر ام كلذ ءالعو , ايؤرلا ةرابع ىف نيديجلا نم ىأ ( نيئسحما نم كارت انإ هيوأتب انئبنإ)

 ىلع هيلع مدقم ريخلاو !دتید ءايؤر کنم دجأ ىأر له » هلو نركب نأ لمتحیف رصنلا ثرح نم امأو « نايبلا

 وهو یا وه ردابتلاو قباسلا هجولا حيج رت ىلا راشآ مث ء هلوقي نأ جلب هللا لوسر کی ام لوقلا اذه ليوأت

 ديزب ةياود ىف ( هللا ءاشام ) هلوق . فاق" حتفو هلوأ مطب ( صقيف ) هلوق ۰ نیم>راشلا رثكأ هيلع قفتا ىذلا

 صرع لرالا ةياورلا ىف « امدو , قسنلا ةيآور یهو فاقلا مضو هلوأ حتفب وهو « هللا هاش نم هيلع صف د

 . ال : اناق ؟ ايؤر دحآ ىأر له : لاقف امو لأسف » مزاح نب رر رج ةياور ىف عقوو « صاقلل ةيناثلا ف « نمد و

 ايش انيأر ام اولت اذف ء اب ژرلا مه ربعي نأ بحي ناك هنأ كاردتسالا هجو : ییطاا لاق « ةليللا تبار نكمل : لاق

 دانید نب دلاع هاو ماللا نوكسو ةمجماا حتفب ةدلخ يآ ةياور قو « تيأر ینکل اةیش مرام منا : لاق هنأك

 ثدحت ملف » ام ثدحملن ايزر نم دحا یار له : لاقن اموب دجسملا لخد ۱ ی نأ د ةرس نع ءاجر ىفأ نم

 «تاذ» ظفل (ةادغ تاذ انل لاق هناو) هلوق ٠ ةنارع وبأ هچرخآ « ین اوعمساف اؤر تبار یا : لاف ءىثإ دحأ

 قو « هبجوب انیلع لبقأ ةالص لص اذل ناکو هنع مزاح نب مرج ةياور قو « همسا ىلا ءىثلا ةفاضا نم وه وأ هئاز

 حبصلا لص اذا هلم دنع هيبأ نع ريرج نب بهو ةياود قو ۰ ةادما خالص يلد اذاو هنع نوراه نب ديزب ةياور



 ثيدحلا ۷۰۷ ١€

 لص لات ىلع نع هدج نه ةيبأ نع ىلع نب نيسحلا ن ىلع نب دیز یت رط نم ماح يآ نبا ركذو ةجرتلا ةيسانم ىبظل هب و

 جرخأو . فیمض درز نع هل یوارلاو « ةرمم ثيدح وم هلواعب ثيدحلا « سل رجم ةالض امو زاب لوسر انب

 : لوقي ةادماا ةالص نم فرصأ | اذا ناك 2 ىدذلا نآ و رم ره یآ نفذ ج رمالا تب لوح نم یا الو دواد وبآ

 ةالص دعب 2 للا لوسر انماع ج رخ » لاو ةءامأ ىأ نع دمج دئسإ قاربطلا ج رخأ و ابر ةللا دحأ يأر له

 نكلا ةرس ثيدح ینام امضعز هبي ءارشأ هيف اردد ركذف « اهراّةءاف قح یه اب ور ملا تيأر لا :لأنف حرصا

 ارعو اليواط البج یتآ ىتح ینبقتساف یدیب ذشأف لجو ینانآ , وأ ىف ناف « رخآ ثيدح هنأ هفایس نم رباغي

 ىت> ةجرد ىلع اهتاضو ىدق تمضراک تامل « كل هراس ىنإ : لاقف « عيطتسأ ال + تلق ,هثرأ : ىل لأقز

 نيذلا : لاق ؟ ءالؤ» نم » تاقف « مرفادشآ ةقَمشم ءاسف و لاجرم نحت اذاؤ انقلطنا 3 ليجلا ءو ىلع تووتسا

 دذزع فرع نع ةذوه ةبآور ىف ) ناينآ) هأوق . بصخلاب ) ةا یا (a1 هلوق ۱ یی دا « نومو .Yl نوار

 ۰ یکم تبار » ىلع ثيدح قو « یایتا نیاجر تيأر هرب رج لا ور ىو كشلاب « نايثآ وأ نانا و ميش یا نا

 ةلمباا نی. دعب و ةانثم مث ةدحومب ( ىتاثعتبا امهناو ) لوق ۰ « ليئاكيمو لب ربج امهنا دید رغآ ف ىنأيسو
 هثعب حاحسلا ىف لاق اذك « یتالسرآ ىناثءتبا ینعمو ةدحرم مث نوب ینمهکساا ةياود نو « رثكالل افرك ةئاثم

 ىأر نوک نأ لمتحمو «یاظقرا ىاثمتبا یه . ةريهه نا لاتوء هبهذآ و هراثأ اذا هما لاقي 5 ا هئمتباو

 هفشكالاثم ىأر امل نکل «ةظقيلاك همانم نأ ىلع قافأ نأ دعب هثصوو مانملا ف یار ام ىأرف هاظقيا اما مانملا ىف

 ةسدقلا ضرألا ىلإ , هتياور ىف مزاح نب ريرج داز ( امرعم تقلطنا یو ) هژوق ٠ !ءانم ناک هنأ ىلع لد ريرعتلا
 لع انينآ ااو ) هلوق ٠ «ءامملا ىلا ف اقلام اف د ىلع ثبذع قو « ةب وئتسم ضرأ وأ ءاذف ضرأ ىلإ دا دنوو

 رب د ۶ رچ اور ق ( ةرخص) هبذع 9 رخآ اذإو ( لوق . « هافق ىلع قاتسم » ريرج ةءاور ق ) عجامطم لجد

 هلوق ۳ یمدالا ةماه ام برذإ ةرضص كلما ديب و ىمدأ هعاداو كلم ىلع تررف 5 لع ثر دح قو «ةرخص وأ

 نينلا نبا هطبضو « لفسآ ىلا طقس ايوه یوم حتفلاب یره لاقي ؛ طقب یآ واولا ردکو كو أ حتفب ( یوم )
 ( غلثيف هسارل ةرخصلاب ) هلوق ٠ برق نم اولا حتفب ىوهو دعب نم ىوهأ لاقيو « ىعابرلا نم هلوأ منه
 خدشلاو « خدشو ريرج ةياور ىف عقو دقو « ةدعي ىأ ةمجغم نيغ اهدعب ماللا متفوةثلثملا نوکسو هلوأ ستفب

 ادادتیف ییمشکسا ةياور فو . ةنك اس هاه امبتيب نيتلمبملا حتفب (رجحلا هدهدتف) هلق . فوجالا ءىثلا رک

 ٠ ىنعمب لکو ةزمه مث ءا ءآدهدتیف » مزاح نب برج ةياور ىف وه اذكو ننسناا ةياور قو « نيءاهلا لدب نيتزهجب
 هانم إ وهو جرحدت ادادتو اريك ءاملا نم لدي ةزمهلاو « طحنا اذإ هدهدتو « لفسأ ىلا ولع نم همفد هنآ دارملاو

 اذاف » ريرج ةءياود ىف ( هذ أرق  هب ىمر ىذلا ىأ ( رجحلا عیلیف ) هلوق . براضلا ةمج ىلإ ىأ (انبه) هلو

 شح ر رج ها ور ىف (هسأر حضي یح) هلو هاو خدش ىذلا ىلا ىأ ( هيلا عج 2۶۶ ) هلوق € هذخأيل بهذ

 دوغي مر هلوق . امناج ةرضصلا حق و ایناج هغامد عقيق ىلع تبدح قو « ناک اک هسارذاع ر دحآ دنعو « مدلی 5

 اذکو هامهريذلو ىسنلاو رذ ىبأل اذک ( ىلوال | ةيم هب لمفام لدم ) هلوق . « هيلا دوعا » ريرج ةياود ىف ( هيلع

 ةياود قو ىرغألا ةياورلاب دارلا وهو «ىلوآلا ةرلا » هناوع ىبأ دند فوع ىرع ليم نب رضنلا ةاور ىف

 سآ رلا هعضوم مونا ةالملا نع ةموالا هذه نأ د ف ةبوقعلا تلمج : یرعلا نب! لاق « كلذ لثم منصیف » ريرج

 : ىرالا مت + ۱۲ جمد = م
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 درج اور ىف امأو ٠ ميضعيل راركستلا ارضعب ىف طقسو ء ريركستلاب اراک عضاوملا ىف اذدک ( ناطن اطا ) هلوق

 مق رخآ اذإو « هافقل نلتسم لجر ىلع انيتأف انقاطناف ) لوق ٠ ةد>او ةر « قلطنا د امو هللا ناحیس امف سولف
 انأ اذاف م ىلع ثيدح ین عفو و « ةيف فالتخالا ناب و براک-لا طيض زئانجلا ىف مدن: ( دیدح نم براكب هیلع

 هقدش رشرشرف ( هلوق « ثيدحلا , همشف نم الا هقدش ىف هعضرف دیدح نم براك كلا دو ٠ یمدآ هءاناو ك

 هل ۰ « هافق غلبي ىتح هق ديف هقش ىف هلغدمف ١ رب رج ةياور قو« مةلا بناب قددلاو « اقش هءطقي ىأ ( هاذق لا

 ءاجر وبأ لاق اعدر لاف ) هلوق . ةينأتلاب «هيرختءود ريرج ةياو ؛ قو , بسانملا وهو دارفإلاب اذک ( هرختمو)

 ) خا رخالا بناا لإ لرح م) هلوق . نفمج نب د دنع تسيل ةدابرلا هذهو ؛ رشرشیآ لدب ىأ ( قشيف

 « هب كلذ لعفي ربا قشا اذه مدلبو رخالا هةش ف هلخ دف هج رخ مد هظفا و مزاح نب ررج ةياور ىف هرصتخا

 فال ةرخالا ى ةب وقعا یرج اذه ىلعو ؛ ةيصمأا لحع ةب رم لازإ بذاکلا قدش ةرثرث : ىبرءلا نبا لاق

 « بترتال واولا : یامرکلا لاق . هسأر خدشا ىذلا ةمق ىلع ريرج ةيارر ىف ةمدقع ةصفلا هذه یمقرو . ايلا ۱

 فالتخا لغ لمص اعات یرخالا فو اسااج ناك رخألاو اهجایضم یرخالا قو ایقلتسم ةنوک ىف فالتخالاو

 هالعآ » ريرج داز « رونا ءانب لثه ١ رفعج نب ن ةاور ىف( دوئزلا لدم ىلع انينأذ ) هلوق ۰ امهنم لک لاح

 یهو عفرلاب «راز هتح دقوتت »و دحأ ةياور ین عقود بصالاب هيف اذک ران هد دقو عساو هلفسآ و قيض

 ىراخبلا رم عضاوم ىلع همالک ىف كلام نبا لاقو . حضاو وهو «مج ىف ىديمخلا رصتفا اهيلعو رذ ىبأ ةباور

 نم عوض ةأرسعاب تدرم كلود بقنلا ىلع دئاع ريم ىلا دقوب تاو زبمشلا ىلع بصالاب « ارا هتحن دقوب د

 ىلع ادا بضن حصي هت هران دقوت : لاق هاکف < كك ادرأ ند بیط عراب رد و ابیط امئادرأ
 لاتو زیبا

 ىذلا دق و ردقتلاو « ىنعملا حوض ول هيلع ةلاد هةاص تءقبو فذف هح الرصوم دقرت لعاف نوکر نأ زرد

 كلوش ناك هنأ بسحأو ( هلوق ٠ دهاوش ةدع اذه لثم ىف لوضوملا فذ ركذو )2 اضيأ نييمنلا لد وهو اران هم ٠

 میناب م اذاو ) هلوق ۰ « ءاسنو لاجر هيفو رونتلا ءانب ینب دق بقل ه رج ةياور ىف ( تاوصأو طفل هيف اذاف
 ةطاتخم مهتاوصأ اوءفر ىأ زمملا ىكحو رثكالل ةرمه ريغب (اوضوض بألا كلذ هانآ اذاف : مهتم لفسأ نم بحل

 لاو« روصقم ءاه الب ىضوضلا اذكو منلو سانلا تارصأ ةاضوضلا : ةيالا ىف لاق « ةزءهلا لوس نم مد

 «ارعچر تدمخ اذا« اوجرخ نأ اوداك ىح اوت را تبرتقا اذاف د ريرج ةياور قو ؛ زمه ريغب ردصملا : ىديحلا

 ف ) مدلا لثم رجا لوقب تاک هنآ تٍبسح رمن ىلع Î ( هلوق . « تبرقا » لدب « تدقوأ اذاف و دجآ دنءو

 اهدعب ةلمبملا نوکسد هلرآ حتفب ( حبسب باس ) هلو . توسح لقي لو « مد نم رهن ىلع ه مزاح نب ريرج ةياور
 (ىذلا كلذ یاب مم هلوق . ةفيفخ ةدحولا و نيتحتفب حسام حبس) هلوق ۰ مدع ىأ ةلءرم ءاح مث ةحوتفم ةدحوم

 نيغلا حتفو ءافلا نوکسو هلوأ حتفب ( رغفيف) هلوق . ةيل ومفلا ىلع بصت عضوم ىف كلذو . حالا وه « ىف أي لعاف

 « هاف هل رذفف هيلا عجر اک » ىلمتسملا ةياور ىف ( هيلا عجر اذكر هلوق . هانعمو هنزو هحتفي ىأ ءار اهدعب ةمجعملا

 هدرو هيف ىف رجح لجرلا ىمر جرخي نأ دارأ اذاف رهنلا ف ىذلا لجرلا لبقأف » مزاح نب ريرج ةياور ف عقوو

 (ةآرملا هیرک ) هلوق . هايإ هیمرب نجحلا همقلي هنآ و هافرضف جرخم نأ دارأ اذا هنأ نیتیاورلا نيب حمج و « ناک ثيح
 ارلبقام حتفناو ءايلأ تکرحت ةيأرملا هلبصأ : نيزلا نا لاق « غون أ7 ماه اهدمب ةدودع ةرمهو ءارلا نوكسو ميما عتفب



if ۷۰۸۷ ثردجلا 

 (ران هدنع اذإف) هلو ۰ رظنملا حيبق ىأ ملا حتفب ( ۃآرم الجر ہار نأ ام هرك أنك ) هلوق . ةلمفم زر افلا تباقف

 ةلموملا ملا معاد هلوأ جنب (ا,شع) هلوت . « راز دبع و ليع اجالا دنع فوع نع نالا دعس نب یک ةياود ق

 ۰ شش 0 مزاح ن رو ةيأور قو ٠ یابرا م هلوأ مذ علاطلا ن ىحر 5 ىالثلا نم ةدجمملا نيمثلا دودشأو

 ابثحريسفت رهر « اهدقربو » رج ةياود ىف لفرح ىعاد) هلوق ۰ ةررك.1ا ةمجءلا نيثلا ذو ءاحلا نوكسإ
 نم قرفتام تدم بطلاب راذلا تح : بیذولا ىف لاقو « امفوآ اشح امشحا رانلا تشش> : ىرهرجلالآق
 ةلمبملا نوکسو ميال مضإ ( ةمتعم ةضور لع انيئأف هلوق ء اركرح هران شح : برملا نبا لاقو , رانلا ىلا بطحلا
 لبتکا اذإ یببل ما لاقي ملا ديدشتو ةانثلل حتفب مرضمولو « ین أ: ,اه اهدع) ىلا فيفضو ةانثملا رکو
 لاق « ملا ديدعت ةياورلا ىلع هلك انهو , بصخلا اءاطغ ةضورا عمتعا یدوادلا لاتو « ةلب رط ةميتع ةلخ و
 هلوقک ةرض# ۱ ةدشب امفصرف مالظلا ةدش وهو ةءتعلا نم هنأ رب یذلا : تلق هجو فوفخنلل رواظو الو : نيالا نا
 : كرد نبا نع لفن مث ؛ نونلا دردشآو ةمجءملا نزذلا ركب ةهنغم ةضرر لاطإ نیا طبضو 4 ناةماهدم ) ىلاعأ

 ةضورد مذا ن رو رچ ةلاود قو. بولا ةريثك ءانغ ةضور : لیلا لاقو , هرجش شک اذا نغمو نغأ داو .

 حتفب « رو ١ ىنعمشكللا اور قو ؛ شک الا اذك ( میبرلا نول لک نم ) هلو ۰« ةميظع ةرج امف اذإو ءارضخ

 یربظ نيب اذار) هلوق ٠ رهزلا حتفلاب رونلاو « ةناوع ىبأ دنع ليمش نب رضنلا ةياور یهو ه نول ه لدب هارب و نوئلا
 دارملاو ىنءعي امهو « تاررظ نيب » ديعس نب ىحي ةياور قو « روظ ةيذثت ةيناتحتلا ءابلا رسكو ءارلا حتفب ( ةضورلا
 اذاو هل« « يەنلا لع بصنلاب (الوط هار یدآ داكأ الر هلوق .« ماقد رضنلا داذ (ليوط لجد) لوق. مد
 انادلو تبارام نادلو لجرلا لوح اذاو مالکلا اذه لصأ : ىببطلا لاق ( طق مهیا نادلو رثك | نم لجرلا لوح
 ىنعم نمضي بيكرتا اذه ناك نإ الو « ام مظعأ طق ةضور رأ إل و كلذ دعب هلوق . هريظنو « مم رثكأ طق
 ةياورلا هذه ىف تبثملا ىف طق لامتسازاج كلام نبا لاقو » ىننملا ىضاملاب ص: ىثلا طقو نم ه ةدايذ تزاج قلا
 هبجوو  اددج نسح ىيطلا هب هبجو ىذلاو : تلق ٠ ىنملا ىضاملاب هوصخن كلذ نع مركحأ لفغو زئاج وهو
 ىنذلا وأ « كلذ نم رثكأ مهتيأرام : ىنعملا ذإ بيكرتلا نم مزلي ىذلا قلاب ىفاثك ا نوكسي نأ زوج هنأب قامركلا
 ضعإ ىف (.الؤه اماط تاقف) هلوقق . « طق هتیار مایق لوظاب یلص و ف وسكلا ةالص ىف هل رق ىف هریظا قبسو . ردقم
 « نسحأ الو اهند مظعأ طق ةضور رأ مل ةءيظع ةضور لا انيهتناف ) هلوق ٠ ىببطلا حرش اماعو « اذهام د قرطلا
 لدب « ةحود ىلا » ىليغامالاو ةناوع ىب او یاسنلاو دا ةياورق ( ابيف تيقتراف قرإ : ىل الاق لاق
 . دومصااو قراا بسمات یتاا یهو « ةرجشلا ىف یف أادسصأ هيف 5 ةرييكتلا ةرجشلا ةحردلاو « ةضور »

 نم هب ینبیام اباصأو ةنبل عمج ةدحوألا ردو ماللا تب نالا ( ةضف نبل و بهذ ناب ةينيم ةنيدم ىلا ائيهتاف )

 مش . نايتفو ءاسنو بایشو خویش لاجر ايف « اهنم نينا طق را اراد یت الخدأف د مزاح نب زب راچ ةياور قو نيط
 نوكسو احلا حتقب ( مقل نم رطش لاجد امف اناقلتف ) هلوق . ام نسحأ یه اراد یتالخداف اهنم قاجرخأ
 اذهو « لاجر ةفص'ةلمجاو ةدئاز فاكاو را نسحأكو ًادتیم رطش هلوقو ؛ ممذیه يأ فا اهدعب ماللا
 هفصن مهنم دحاو لكن وكي نأ لمتحو « هلك حيبق موفصن و هلك ندح موفصن نا دارا ن وكي نأ لمت قالطالا
 الم مهم لك لمع یآ ء ارطاخ موق ءالؤه » هتفص ىف مهو هديؤيو ؛ دارملا وه یناثاو , حيببق هفصنو نسح
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 ةف نوح مهنأ ذارملاو « خوقولاب يملا لمف ةغبصب ( رهلا كلذ ىف١ وعقف ) هلق . .یت لمغب هطلخو احلاص

 حب ( ضا هام نأکر لوق ۰ اصرع هک رج یا ( ضرم رپ ( هلوق ۰ صأاخلا هالا اذ ٌةفصا) كلت لسغمل

 4 وه 4.دشنلا ج نيب دقو« ًاضماحس ۷ کا ولع الا نع صل انآ نالا وذ همد داض أهدعب ماا ْن وکسو ملا

 لک ف لحمتسا مث ة لاب نالا اوم م اک . بطلا لات ,ضاببلا قو لرهاصالا و ىن ذل ةياور قو « ضایبلا نمد

 ءاسملاب یایاطخ لسغا » ثيدحلا ىف اک مهتم بوت وأ مع هقا وذع روكملا ءاملاب داري نأ ل.تحيو : لاق فاص

 نسحأ ىف اوراصو : لاق كاذلا « نالا روا کم قلا راص ىأ /ميثع ءوسلا كلذ بهذ ) هلوق . « دبباو جائلاو

 ىلا رظن ىأ ميلا فینخت و ةلمبملا نیس" حتفب ( امسذ ) هلو ٠ ةنيدملا ىنعي ( ندع ةنج هذه ىل آلات ) هو . ةروص

 هلوق ٠ ام دهیئاو نيعلا حتفب نيثلا نبأ هطبضو » اریثک عفت زا ىأ نیتامهاا مضر ( ادعص ) لوقو « قرف
 ةدرفنم ةباحم لكسا لاقيو « هایی ةباحسلا یهو نیتحوتفلا نيتدحوملا فيغو ءارلا متفب ( ةبابرلا لثم )

 ريرج ةباور یو « ضعإ يلد ا هب بكر ىتلا ةباملا اب رلا : ىب اطخلا لاتو « هاضیب نكست 1 ولو باح لا نرد

 ريرج ةاور ىف ( 4 اد تنأو الف نالا اما : الات « هخداف یارذ ) هاوق . « باحسس) ىف وه اذان ىسأر تعفرف »
 قات ) هلق . كلزنم تبتآ هنالکسسا ولو , هلكتست ف رع كل قب هنا : الاق « یلزنم لخدا یتاعد تا و مزاح نبا

 ريرج ةياورإ ف ( كريختس انإ ) يملا فرفختب (انأ الق لاق « تار ىذلا اذه اف ايجع ةليللا ذند تيأر دق
 رمكي ( هضنریف ) هل .« مدن الاق « تيأر اع یناریدأف « نوب میطبلو ةدحوع یهو « ةلیلا ىب ایفوط تاق »

 هضار بجويام هيف یر أ موب ةنآل ةديظع ةیانچ هظفح دمر نآرقلا ضفر : ةريره نا لاق « ابمضب لاثب و ءافلا

 ةالصا نع مانیو) هارو ٠ سأرلا وهو هثاضعا فرشأ ىف بقوع نآرقلا ودو ءا-يشألا فرشأ ضنر الف
 «راسهتلاب هيف لمعي مو للأب هنع مانف نآرقلا هللا هلله ر ظفاب مزا نب رب رج ةياور نم مضوأ اذه ( ةبرتکلا

 لو.« ةب وکلا ةالساا کرت ىلع هن اف فرع اور فال « لوللاب نآرقلا ةءارق كر لک بذعي هنآ هرعال ناف

 .ارکیم هنم حر ىأ ( ةئيب نم ودغي ) هلوق ٠ لمعلا كرتو ةءارقلا كرت نیما عومج ىلع بیتا نركب نأ
 ىتح هنع لمحت ةيذكلاب ثدحي بوذكف » مزاح نب ريرج ةياور ىف ) قانآلا غلبت ةيذكسلا بذکیف ) هلق

 هر یالا لجراا و » راجا اوا ق لو اوما ن یسرم اوو قو : ةمايقلا مرب ىلا + عنصرا قافلا غلبت

 ءافاا لوخد زاج ىح ماعلاک نيمل نه ىذلا فوضوملا لمج يد دب ال : كلام نبا لاو ۾ باذاكأ هقدش قش

 قحتسإ دق محلا نأ ىلع دعاش اذه يف كلام را ظناو یتامرکلا هلقن !ذک« هلاثمأو وه دارلا یا « هريغ یف

 لابقتسا و مومدلا ىف ةيطرشأا نم ايد ناكاذا الإ هرب ید ءاغلا لرخد نوال ادنیلا نأ كلذو « ةلعلا ءرحي
 ءاغلا لوخد منتماو نك هاشم تاز ًائيمم ىذلاب دوصتلا نك ولر « مرگ نیت أر یذلا وحن « ینملا هب میام

 زوال یذلا اذكف « رجب مل مركسف دیز و نيرعتأ ام دوصقلا تآدئيملا رابخا ن- وعد منت اك ربخلا ىلع
 مودعلا دصق دنع ىنيتأي ىذلاب ظفالا ىف همدش نييعتأأ دصآ دنع یدب ىذلا نك , انیعم هب :.ةصت اذإ ىن ای یذلا

 لولدم ناف (قا نذإبذ ناءملا قالا موي مكب اصأ امو ر) لات هلرق هرظن و ء هييشلا ىلع هيبشلل الح ءافلا لود زا

 مكب اصأ امو ) ىلاعت هلوقب ةبالا هذه هبشا ىظفللا هيبشلا هيف ىعور هنأ الإ « ضام < کباصآ د لولدمو نیمه ءامد

 ٠ نینم مالک اله : ییلهآ لاف. یہا ادحا و يرج ءاداا ةيحاصم ع قاب و يرچأا 14 یدیا تاسك ایا ةييص» نم



 ۵ ۷۰جب تیدخآ
 امآ باوج ءافلاف ام ريدم وأ ليصفتلا ةأك ركذ نم ذبال ةمهبملا ةددعتملا ابژرلا كلتا ليصفت نیکمالا باوج نكل
 امآ» هلوق ىف ءامأ» لوخدم لع ةفرطعم ةلجلا نال را ىلع اهوخد زاج « ادا دالوأف , هلرف ىف ءافلاو : لاق مث
 قابو راج اهالكو اهاضتنم فذح تفذح ۱.٩ امآ نأ ىلإ ارظن تافوذحلا شب ىف ءافلا فذ# دقو « لج رلا

 ةبذ.كسلا كلت نع اهني ال بيذعتلا قحتسا ماو « ديددقلاب مبضعباو مك اللا فیفختلاپ لمحت هلوقو . قيفوتلا : ٠
 ىلع هناسا هنیعو هفن] دعاسپ بذاكسلا ناک اس : ةريبه نبا لاق , أجام لو هركسم ريغ راتخ اف رهو دسافملا نم
 ىذلار » ريرج ةياور ىف ( دونتلا ءانب لثم ىف هوق ٠ ةبوقعلا ىف مهاب ةکراشا) تدقو هلطاب جورب بذكلا
 ىف اورتتسي نأ مهتداع نال اوحضفي نأ میقافحتسال ملا یرعلا ةبسانم ( ةائرلا میف ) هلوق : « بقا ىف هتار
 لک ۲ هناف ) هلوق . لفسا مهئاضعأ نم مونیانج نوک موتحت نم باذعلا نايا ىف ةكسحلاو « كلاب اویقرم ةولخلا
 ىف یرج ابرا لصا نال ةراجحلا هماقلو رمحآلا رينا ىف هتحابسإ اب رلا لكأ بقوع امنا ةريپه نبا لاق ( ابرلا

 ليختي هبحاص ناف ابرلا كلذ.كو اشيش هنع ىنغيال هنأ ىلإ ةراشا هنإف رجحلا هل كلما ماقل] امآرو ء رحآ بهذلا و بمذلا
 kr) نزاح) هلوق < رال هددع ینہ ەش 5آ اور ف ) رانلا دنع ىذلا ) هلوق . هقحم هارو نم هللاو داد هلام نأ

 هناف ةضورلا ىف ىذلا ليوطلا لجرلا امأو ) هلوق . رانا لهأ باذع ىف ةدايد كلذ ىف نال ةبؤرلا ةيرك ناك امن
 ىلاعت لاق « نیلسلا وبأ ن مدارا صتخا ٤1او «مهارإ ةرجشأا لصأ إى خرشلاو د ر رچ ةباور ىف ) ميهاربا

 لوح نذلا نادلولا امآد) ةنالا ( هوعیتا نيذلا مهاربأب سالا ىلوأ نا 3 ىلا# لاقر ( دارا کیا هم
 یرخآلا ةياورلا ىف هلوقب هبشآ یهو « ةرطفلا ىلع دلو » ليش ن رضنلا ةياور ىف ( ةرطفلا ىلع تام د ولو« لك
 ةمامأ أ ثيدح ىف عقوو « قيرطلا هذه ىف الا كلذ رأ | «یسانل دالوأف ه ريرج ةياور ىفو «نيكرشملا دالوا و »
 ءال وهام تاقف , نيربن نيب نوبعلي ناملغو دارمي نحن اذاق انقتطنا مث و ثيدحلا اذه حرش لوأ ىف هيلع هن ینلا
 هيف ی بلا مد ) نکرشاا دالوآ و ) هلوق . هجا ىلع فقأ ) نیل ہلا ضدإ لاقف ) هلوق . ,نينمؤألا ةبرذ : لات
 مابآ نم م لوق شراب الو ةرخالا <f 5 نیل ألا دال وأب مآ زا هنأ هرهاظو یگازرطا رخا وآ ىف قوتسم
 بصنپ نيءعضوملا ف اذك ( حرب موهارظشو نم> مرنم ارطش اوناك نيذلا موقلا امأو ) لوق ايندلا مح كلذ نال
 عفرلاب ليعامسالاو قسنالو چو كلر بضنلاب اسربقو اجو عفرلاب نيءدوملا ف « طش » رذ نآ ریذل و | راهش
 هتیاور ىف مزاح نب ريرج دازو ؛ ةيلاح ةلجار ةمات ةياورلا هله ىف « ناك هو «هج ف ىديجلا رصنقآ هيلعو « ميجا ف
 تبدح قو « لیئاکیم اذهو لیریچ انأو ءادرشلا زاد رادلا هذهو نينمؤملا ةما راد یاغد ىنا ىلوآلا رادلاو »
 ؟ءال وهام تلق « ضيحارملا مهحير ام اک احر هنتنآو ارظنم ءیش حبنا ءاسذر لاچ رب نجت اذاف انلطنا مث و ةمامأ يأ
 دال هام : تاق « احمر هنننا و اغافتنا ءىش دشا فوت نحت اذو اطا م ةانولاو یاررلا ءالؤو : لاق
 ءالؤه : لاق ؟ ءالؤهام : تلق ء رجلا لدظ تحت ماين لاچرب نحن اذاف انقلطنا مث . رافكلا فوم ءالوم : لات
 ءال وه . لاق ؟ ءالژهام . تاف احمر هسطاو اچو ءیش نسحا لاج رب نمت اذاف انقلطنا مث . نیبلسلا فوم
 امانمو ةلظقي ًارارم عقو ءارسإلا نأ دئاوفلا نم ثيدجلا اذه قو. ثيدحلا « نواصلاو ءادوثااو نوقيدصلا
 ةلمج اياضقلا عم نأ وهو ملعلا صيخأت نم عون هيفو ٠ خزربلا ف نوبذع, ةاصملا ضءب نأ هيفو . یتش ءان ىلع

 نآرقلا شاد نعود ؛ ةبوتكسملا ةالصلا نع مونلا نم ريذحتلاو ؛ نهذآ یف اهرومآ عمتجيل ءاللولا ىلع اهسسفب مث 1
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 ريبدتلا باتك ۹۱

 اذإ لب ایندلا ىف وهو هيف مقیال ةنجلا ىف رصق هل یذلا نأو , بذکلا دمعتو ابا لک او انزلا نعو « هظفح نا

 نأو ءادبشلا لذت هيفو . كلذ هسام سلب ند عابتاو مل هلا باط یخ ثحلا ه.فو . دیو ىلا ىتح « تام

 هتماقإ نأ لايتال مالا هيلع ميهازبا نم ةجرد عفرأ اونوكي نأ كلذ نم مولي الو ؛ لزانلا عفرآ ةنجلا ىف مطرانم

 مدآ یار ةنأ ءاريمالا ىف مدقن اکءادمشلا لزانمنم ىلعأ یه ىتلا لاا یف وه هلزتمو « نادلولا هلل افك ببسپ كانه

 نأ عم یو كدذعف را لهأ نمو را لهأ نم هيفي مد یرب ةنوک-ا كلذک ناك ااو < ابندلا ءامسأأ ىف

 ذواجتي هت آمو هنانس> توتسا ن» نأ هی و . ها نم ىف موم لک رقتسا ةعامقلا موي ناك اذاف « نيد ىف وه هتل زنم

 أهريبعت لضنو ابنع لاؤسلاب اب ورلا ىمأب ماعتهالا نأ هيفو . نيدارلا محرآ اب كتحرب انع زوامت ملا ؛ منع هلل

 دعب هبامحأ مامالا لابق:-ا هيفو . اممتم لابلا هيف روكي یالا تقولا هن « حبصاا ةالض دعب كلذ بایحتساو

 لابقالل ةلبقلا لابقت-ا كرت نأ هيفو . ممتي کم وأ مهيتفي وأ مهظمي نإ دارأو ةبئار اهدمإ نكسب مل اذإ ةالصلا

 اجفف ةانزلا الإ ةرهاظ تايانجلل هيف ةروك اا تابوقعلا ةيسانم : یامرگسا لاق , بيطخلاك ع رشي لب ه راب ال مهاد

 لاح رذح فئاغ وه مث ١ روئتلا بسانف ةولللا بلط هن اش نم قازلاو ءانرلاك ةحيضف ىرعلا نأ هن امبوو « ءافخ

 قاعتن ةبوقعلا نأ مري غ نرد ةاصملا نم ركذ نم ىلع راصتنالا ىف ةكملا : ًاضيأ لةو . رانلا هتحت نأكك لمفلا

 لاثم مهتم لك-ا ركذف یلام اما و ىندب امل ىئاثلاو , لاقي نأ هنم یب الام دوجو لد لوألاف « لعفا وأ لوةلاب

 ةمالا تاچردو < ین تاجرد : تاج رد عبدأ مهنأو با وا لأ نم ركذ نو هما اک ءادع نم ىلع هب هيلي

 اصخاد یهتنا غولبلا نود ناك نم اهئلاثو « غلب نم اهيئاثو « ءادمثلا اهالعأ

 نانثا امم لوصونا « اثيدح نيعستو ةعسأ ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم ريبمتلا باتک لمتشا ( ةماع )

 هشناو «ةصااع ةیةباو اقیرط نوءبسو ةي یهم امار هلأ اهند درک لا « ةمرا:هو قاع» ني ام ةيقبلاو نونامثو

 ةئس نم هرج ةلاما اورا و تردحو < اب ۇرا کیا یأر اذا و ليم ىنأ ثيدد الإ امج رخ لء ملم

 « دوص نهو « عەتا نو < مَ نهد ثرداحأ ةأال' ىل» ل تشب وهو سايد نا ند ةءركم ثا دو و ۾ نيدبرأو

 هاو .ةريثع نيءباتلاو ةباحصأا نع راثالا ند هيفو عرب ملام ةيليع یر نأ یرفآ یرفآ نمد رع نبأ ثیدحو

 بآدلا و عجرملا هيلاو باوصلاب لعأ یلامت

 ( تغ بانک هلوأ رشع ثلاثلا ءرجلا هقا ءاش نإ هيليو رشع ىناثلا ءرجلا مر
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 وا

 یرابلا تف نم رشع ىناثلا رجلا

 ( ضن ارفلا باتك - م 3

 نییذن الا ظح لثم رکذلا کدال وا قتلا عصوب
 شض'ارفلا میلعت

 ةقدص انكر ام  ترون ال

 هلهاالف الام كر نم

 همآ و هيأ نم دلولا ثاريم
 تانيلا ثا ريم

 نبا نكس 1 اذإ نالا نبا ثاريم

 هوا عمم نب 4.1 ثاريم

 ةوخالاو بألا عم دجلا ثادي»
 هريغو دلولا عم ه جوزلا ثاريم

 هريغو دلولا ی

 ةب هد تانبلا عم تاوخالا ثاریم

 3 ةوخإلاو تاوخالا ثاريم

 ةلالكلا ىف مكتفي هللا لف كنوتفتسي
 جوز رخالاو مالل خأ ایهدحآ مع یبا

 ماحرألا ىوذ

 2:ماللا ثاريم

 ةمأ وأ تناک ةرح شارفا دلولا

 طرقاا ثاريهو قنءآ نا ءالولا
 ةيئاسلا ثاريم

 هیلاو» نم ارت نم مث
 لجد ةيدي ىلع ماد
 ءالولا نم ءاسنلا ثرب ام

۳ ۰ 

۳۱ 

 i تحالا ناو ممسفنآ نم موقلا لوم
 ريالا ثاریم

 ملسملا رفاكملا الو رفاكداا لسلا ثر ال

 ىلإ رها بااكمو ىلا رعلا ديعلا ثاريم

 هدلو نم قتنا نم مثلو

 خأ نیا و اأ یعدآ نم

 هيبأ ريغ ىلإ ىعدا ن

 اا ةأرملا تعدا 0

 فناقأا

 ( دودحلا باتک - ۸ )

 مه داس ده دج

o 

 را برشو انزلا

 را براش برض ی ءاجام

 تورلا ىف دا برضو سآ نم

 لامناو ديرجلاب برضلا
 جراخم سیل هو رخلا براش نمل نم هرکی ام

 ةللا نم

 قرس نيح قراسلا

 م اذإ قراسلا نعل

 ةراقك دودحلا

 رعد ا یه

 هللا تام رل ماقتالاو دود ةءاإ

 sS في رشا ىلع دودملا ةءاقإ

 ناطاس ۳ عفر اذإ دلا ىف ةعافهلا ةيدار 1
 4 اهدي اومطقاف ةقراسا و قداسلاو )
 قراسلا 4 ةب وت



6 

۱11 

۱۷۳ 

 ةدرلا و رفکلا لهأ نم نيب رانا
 یح ةدرلا لهأ نم نيب راما يلي ىناا م

 اوکله

 اوتام ىتح ثوب را#ا نودت راا قسب مل

 نيب ر ألا نيعأ هالي ىلا رم

 شحاوفغلا كرت نم لضن

 ةانؤلا م

 نصحا مجد

 ةز وتجما و نوجا مجدي ال

 رجلا رهام

 طالب ف مجرلا
 لعاب مجرلا

 الف مامالا رب خاف ديلا كود ابنذ نم

 ایتفتسم هاج اذإ ةبوتلا دعب هيلع ةبوةد
 هشت زتسب نآ مامالز a و دحلان رفأ اذإ

 ترمغ وا تسل كامل رقال مامالا لوقي لو

 تذصحآ له رتلا مامالا لاوم

 انزلاب فا رتمانا

 تنصحا !ذإ انزلا نم بلا مجر
 نايفنيو نادل ناركمبلا

 نينار ىم املأ لعأ ىفأ

 هنم ابژاغ دلا ةماقاب مامالا ريغ سعإ نم

 مكس نأ الواط منم حطت مل نمو 2

 ( تانمؤاا تانصحا

 ین الو تاز ! ذإ ةمالا ىلع بري /

 اواز 9 ا ةمذلا لما ماكحأ

 مامالا ىلإ اوعفرو

 دند انزلاب هريغ ةاما وأ هتارما یر اذز

 سانلاو كالا

3 

 ناطاسلا نود هريغ وأ هه بدأ نم

 هلئةز الجر نارا عم یآر نم

 ضد رها ىق ءاجام
 بدآلاو ر زهذأأ 1

 ةئإب ريغب ةمهنااو خطللاو 2۵۰ اذلا رپظآ نم

 تا: ھا یر

 دییعلا فذق

 هنع اهئاغدملا ب رضي الجر مامالا ساب له

 ( تایدلا بانک - م١

 رو انهزم لثة نمو

 ) امایحا نهر 2 یا هللا لوق

 صامقلا مياه بتك اونمآ نيدلا ! ماا

 ( حلا دیعلاب دیعلاو رحلاب رخل لتدا ىف

 دودخا ىف را_ةالاو رة ىح لناقلا لاؤس
 اسم وأ رجع لاق اذإ

 فاالاو نيعلاب نيملاو سفدلا سفنلا نأ

 ملا الاب

 رجغاب داقآ نم

 نی را ريخ وه لمتق هل لتق نم

 قح ريشي هیتما مد :باط نم
 ترا . هب ا: قل وفدا

 ًاطخ الإ انموم لقي نأ نمزذ ناك امو

 هب لعق ةرم لب رقأ اذإ
 ةأرااب لجرفا نتف

 تاحارجلا ىف ءاسالاو ناجرلا نيب

 ناعلعلا نود صتنا ر | ەت 3 :

 يذق وأ ماحزلا ىف تاد اذإ

 هل ةد الف طخ هفتن لتق اذإ

 صاصق'



 اهباوباو بتكلا سرپف

 تاب“ ایم

 هایانث تعقوف الجر ضعاذإ ۱ موو

 نسلاب نسلا ۷۳ ١9

 عباصألا ةد ۲۰ ۷۵

 بقاعي له لح ر نم موق باصآ ادا ۲۱ ۲۲۹

 هماسقلا ۲۲ ۹

 هنمع اوأقفف موق تبب يف ملطا نم ۲۳ موس

 ةلقاعلا ۲ ميد

 ةأرلا ننح ۲۵ اعوذ

 دلاولا ىلع لقعلا نأو ةأرملا نینح ٣ موو

 اس وا دعواتنا بش

 رایج رثیلاو رابح ندعلا ۲۸ »مهو

 رابح هاحفلا مو ۲۵

 مرج ريغب ًايمذ لتق نم مثإ ۳۰ ۹

 رفاكلاب مسملا لتقي الا ۳۱ ۷۰

 بضغلا دنع ًایدوپب ملسملا مطلاذإ م۲ ۲

 ( نيدترملا ةباتتسا ةباتک - ۸۸ )

 هتبوقعو هللاا كرشأ نم مثإ ۱ ۲۶

 مهتباتتساو ةدترلاو دترلا مكح ۲ ۷

 ضئارفلا لوبق ىبأ نم لتق + ۵
 ينلا بسل هريغ وأ يمذلا ضرعاذإ + ۰

 ءاسنالل ىذألا لاقحا  ه ۷۲

 نیدحللاو جراوخلا لتق < ۳

 فلأتلل جراوخلا لاتق كرت نم ۷ ۹۰

 ناتئف لتتقت یتح ةعاسلا موقت ال م6 ۲

 نيلوأتملا يف ءاجام ۳ ٩

 ( هارکالا باتک - ) ۸٩

 رفکلا ىلع لتقلاو برضلا راتخا نم ۱ ۵
۳۱ 
۳۹۸ 

 باب

E 4مم  

۹ 

 هريغو قلا يف هوحنو هرکلا عسب يف

 هرکلا حاكن زوج ال

 زج م هعار وأ ادنع به و ىتح هرک | اذإ

 ا هکر اختك نازک الا نم
 اهملع دح الف ان زلا ىلع ةأر 1١١ تهركتسا اذا

 هيحاصل لجرلا نيج

 ) ليحل ا باتک - ۰ (

 ليحلا كرت يف
 ةالصلا يف

 ةاكزلا يف

 حاكنلا يف ةلمحلا

 عوسلا يف لاشحالا نم هرکب ام

 شحانتلا نم هرکی ام

 عوسبلا يف ادخلا نم یپنی ام

 ةبوغرملا ةيميتلايف يلولل لامتحالانع ىبني ام

 تتام اهنا معزف ةيراج بصغ اذإ

 رشب اأ امنإ

 حاکشلا ي

 رثا رضلاوجوزلاعمةأرملا لايتحانم هرکب ام

 نوعاطلا نم رارفلا يف لامتحالا نم هرکی ام

 ةعفشلاو ةبهللا يف
 هل 3 لماعلا لامتحا

 -- ) ٩۱

 نیعاصلا اير

 هللا نم ايؤرلا

 ) ريبعتلا 2



 اهباوبأو بتكلا سربف 0°
 باب ةحفص باب ةحفص

 مانملا يف ةيراجلا نيعلا ۲۷ 1٠١ | نيعبرأو ةتس نم ءزج ةحلاصلا ايّورلا 4 ۳
 مانملا يف رثبلا نم ءاملا عزن ۲۸ ۲ ۱ تارشلا هە ۶

 رئبلا نم نیبونذلا و بونذلا عزن ۲۵۹ 4 فسو اؤر ۳۷ ٦1

 مانملا يف ةحارتسالا م. ۵ مها ربا اؤر ۷ ۵

 مانلا يف رصقلا ۳۱ 4 اؤرلا ىلع ٌوطاوتلا ۸ ۹

 مانلا يف هوضولا ۳۲ 45 نوحسلا لهأ اؤر ۰ ٩
 مانلا يف ةبعكلاب فاوطلا ۲۳ ۷ لَم يبنلا ىأر نم ۳ ٠١

 مونلا يف هريغ لضف ىطعأ اذ ۳ ۷ لیلا اور ۱۱ ۰
 :مانلا يف عورلا بامذو نمألا ۳۰ ۸ رابنلا اؤر ۱
 مونلا يف نيميلا ىلع ذخألا ۲۰ ۵ ءاسنلا اؤر 1 ۲

FAYمونلا يف حدقلا ۳۷ ۰ ناطشلا نم ملحلا 4  

 مانملا ف ءيشلا راط اذإ ۲۸ ۰ نللا ۳

 رحتت ًارقب ىأر اذإ ۳٩ ۱ هفارطأ يف نيللا یرج اذ ۱۰ ۶
 مانلا ف خفنلا YF) مانملا ف صسقلا ۱۷ ۵

 ةوك نم ءيشلا جرخأ هنأ ىأر اذإ 4١ ۰ مانملا يف صمقلا رج ۱۸4 ۵
 ءادوسلا ةأرملا 4۲ ۹ ءارضخلا ةضورلاو مانملا يف رضلا ۷ ۱٩

 سأرلا ةرئاثلا ةأرملا ۳ ۰ مانملا يف ةأرملا فشك ۲۰ مو
 مانلا ٤ ًافمس زهاذإ 44 455 مانملا يف ريرحلا با ۲۱ 8

 هملح ىف بذكنم 460 ۷ دملا يف حیتافلا ۲۲۷ ۰
 اهب ريخي الف هرکی ام ىأراذإ 454 ۰ ةقلحلاو ةورعلاب قيلعتلا ۲۳ ٠١
 رباع لوأل ايؤرلا رب مل نم 1۷ ۱ هتداسو تحت طاطسفلا دو ۲ ۱

 حبصلا ةالص دعب ايؤرلا ريبعت 4۸ ۸ مانلا يف ةنجلا لوخدو قربتسالا ۲۵ ۰ ۳
 1 انلا ی دمقا ۲۰ ۶4


